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سالم به شما دوستداران همیشه همراه اعماق وحشت. در جهت رضایت شما خوانندگان عزیز این بار تصمیم به تایپ کتابی 

   جلد  The Horror At Camp Jellyjamایم. کتاب  دیگر از سری کتابهای ترسناک نویسنده محبوب، آر.ال.استاین گرفته

اردوگاه مارماالد توسط انتشارات باشد که در ایران تحت عنوان وحشت در  میاز مجموعه کتابهای   33

عزیزان آماده شده است. تمام باشد که برای شما  ویدا ترجمه شده است. این پروژه ششمین پروژه تایپ اعماق وحشت می

آماده شده است که شما خوانندگان عزیز از این کتاب ها بهترین استفاده را ببرید  این هدفهای این مجموعه فقط به  تالش

آفرینان برای  های آر. ال. استاین و  دیگر ترس تایپ و ترجمه تمام کتابب رضایت کامل داشته باشید و شعار ما و از این و

 باشد. شما خوانندگان عزیز می

 عزیز برای طراحی کاور و دیگر طراحی های خوبشون سپاسگزارم. از شاعر

باشد. لذا هرگونه کپی و دستکاری از این کتاب  ؛ تایپ این کتاب متعلق به وبالگ اعماق وحشت میسخن پایانی و اما 

 ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «نگاه کنید! یک گاو!:»ی ماشین اشاره کرد و گفت زده به بیرون پنجره مادر هیجان

و مادر با دیدن هر گاو و راندیم و من هر دو نالیدیم. چهار ساعت بود که در بین مزارع می 1برادرم، الیوت

 کرد.اسبی به بیرون اشاره می

 «بیرون را ببینید! گوسفند!:»او در صندلی جلو فریاد زد 

ی سرسبزی  ؛ چاق و پشمالو، که روی تپهنگاهی به بیرون انداختم و یک دو جین گوسفند خاکستری را دیدم

 «اند مادر!خوشگل:»م را تاباندم و گفتم مشغول چرا بودند. چشمان

 «جاست!یک گاو آن:»الیوت اضافه کرد 

 دوباره شروع کرد!

مادر، ممکن است یک نفر از خستگی :»ای به او زدم و غرغرکنان گفتم  روی صندلی عقب دراز شدم و ضربه

 «منفجر بشود؟

 گری است! مگر نه؟ی فتنه واقعاً بچه« بوم!:»الیوت فریاد زد 

است که بتواند مسافرت  تر از آن ساله خیلی بزرگی دوازدهگفته بودم. یک بچه به تو:»پدر به مادر گفت 

 «طوالنی با ماشین را تحمل کند.

                                                           
1 .Elliot 



 

 

 «ها هم همین طوراند!سالهیازده:»کنان گفت الیوت اعتراض

 من دوازده سال دارم و الیوت یازده سالش است.

 «تان سر رفته باشد؟ نگاه کنید؛ اسب! طور ممکن است که حوصله چه:»مادر پرسید 

 گذشت.های بلند و پرشیبی میپدر از وانت زرد رنگ بزرگی سبقت گرفت. جاده از میان تپه

 رنگی را ببینم که در میان مه فرو رفته بودند.های خاکستریتوانستم کوهدر دوردست، می

 «برانگیزی!چه مناظر زیبا و تحسین:»مادر باحالتی احساساتی گفت 

 «شوند.آور میهای تقویم دیواری خسته کننده و کسالتیعد از مدتی، مثل عکس:»کنان گفتم شکایت

کرد که این او خم شد و خندید. فکر می« نگاه کنید! اسب ... نیست!:»الیوت به بیرون پنجره اشاره کرد 

 است. تواند بگوید. الیوت واقعاً احمقترین چیزی است که یک نفر میبامزه

مسخره داری من را :»مادر روی صندلی جلو چرخید و چشمانش را برای برادرم تنگ کرد و پرسید 

 «کنی؟می

 «بله!:»الیوت جواب داد 

 «تواند شما را مسخره کند مادر؟البته که نه، چه کسی می:»خودم را وسط انداختم و گفتم 

 «خواهید از این کار دست بردارید؟ کی می:»کایت کرد شمادر 

 «ها خواهیم رسید.است. به زودی به آن کوه 2گذشتیم. شهر بعدی ویومینگ 1ما از آیداهو:»پدر اعالم کرد 

 «شاید گاوهای کوهی هم ببینیم!:»گفتم 

مان را بعد از سه سال خراب ادامه بدهید. اولین تعطیالت خانوادگی:»الیوت زد زیر خنده. مادر آهی کشید 

 «کنید.

                                                           
1 .Idaho 
2 .Wyoming 



 

 

تولوق تریلر را پشت سرمان شنیدم. پدرم یکی از آن  اندازی رد شدیم و من صدای تلقاز روی دست

 تریلرهای قدیمی و بزرگ را پشت ماشین بسته بود و ما تمام غرب را با آن طی کرده بودیم.

یم دورش توانستخواب باریک داشت و یک میز کوچک که میتریلر واقعاً جالب بود. دورتادور، چهار تخت

 ی کوچک هم داشت.بنشینیم و غذا بخوریم. حتی یک آشپزخانه

ی کرد و ما تمام شب را درون خانهخوابیدیم. پدر جریان آب و برقش را وصل میها، داخل تریلر میشب

 گذراندیم.مان میکوچک و شخصی

ی سرباالیی طور که وارد جادهتولوق تریلر را شنیدم. همینانداز دیگری برخوردیم. دوباره صدای تلقبه دست

 خورد.یشدیم، ماشین تلوتلو مکوهستان می

 «شود یا نه؟طور بفهمم که در ماشین حالم بد می مادر، چه:»الیوت پرسید 

وقت در ماشیم حالت بد  الیوت، تو هیچ:»مادر اخمی کرد و به طرف ما برگشت و با صدای آرامی گفت 

 «ای؟شود. فراموش کردهنمی

 «درست است. فکر کردم شاید باید کاری بکنم!:»الیوت جواب داد 

 «ای، یک چرت بخواب!الیوت، اگر واقعاً خسته شده:»مادر سرش جیغ کشید 

 «کننده است.این هم خسته:»برادرم گفت 

ی مادر از عصبانیت سرخ شده بود. او مثل من و پدر و الیوت نیست. او بور است و چشمان آبی دارد و چهره

 شود. کمی هم چاق است.پوست حساسش خیلی زود قرمز می

 ای داریم.ها و موهای قهوهمان چشمپدرم، برادرم و من، الغر و تیره هستیم و هرسه

 «ای ببینید.العادهتوانید مناظر خارقشانسید که میقدر خوشدانید که چه ها نمیشما بچه:»پدر گفت 

خوابی آن هم برای هشت بابی هریسون به اردوی بیسبال رفته و جی ترمن هم به اردوی بی:»الیوت گفت 

 «هفته!



 

 

 «خوابی بروم!خواستم به اردوی بیمن هم می:»اعراض کنان گفتم 

تان به اردو خواهید رفت. این موقعیت بزرگی در تابستان آینده هردوی:»تلخی جواب داد   مادر با اوقات

 «زندگی است!

 «اما این موقعیت بزرگ خیلی کسل کننده است!:»الیوت غرغرکنان گفت 

 «، برادرت را سرگرم کن. 1ویندی:»پدر دستور داد 

 «؟طور باید او را سرگرم کنمببخشید؟! چه:»فریاد زدم 

 «جغرافی در ماشین، بازی کنید.:»مادر پیشنهاد کرد 

 «نه! دوباره؟!:»الیوت نالید 

 «شروع کنید. من اول آتالنتا.:»مادر گفت 

آلبانی، :»شد. گفتم گفتم که با الف شروع میشهری را میشود، پس من باید اسم آتالنتا با الف تمام می

 «نوبت تو است. الیوت.

:» بعد صورتش را درهم برد و گفت ...« شود شروع می« ی»اوم ... شهری که با:»ای فکر کرد هبرادرم لحظ

 «کنم!من بازی نمی

گیرد و از باختن متنفر است. گاهی اوقات موقع برادر من بازیکن خیلی بدی است. او بازی را خیلی جدی می

تواند برنده کند نمیشود. واقعاً برایش نگرانم. گاهی وقتی فکر میخیلی عصبی می 2بالبازی فوتبال یا سافت

 کند؛ مثل حاال.باشد، فقط بازی را ترک می

 «طور است؟یک بازی دیگر چه:»مادر پرسید 

 «مثالً چی؟:»الیوت غرزنان گفت 

                                                           
1 .Wendy 
2 . Softball 



 

 

 «طور است که من و الیوت برای مدتی در تریلر بمانیم؟من یک فکر دارم! چه:»گفتم 

 «بله! خیلی خوب است!:»الیوت فریاد زد 

 و به پدر رو کرد.« کنم بشود. این خالف مقررات است، درست است؟فکر نمی:»مادر جواب داد 

راندیم. هوا بوی تازگی و و سرعت ماشین را کم کرد. ما از میان درختان کاج می« دانم.نمی:»پدر گفت 

 داد.شیرینی می

 «کنم ... اجازه بدهید!اجازه بدهید! خواهش می:»الیوت درخواست کرد 

کنم اشکالی داشته باشد که اجازه بدهیم مدتی در تریلر بمانند، البته تا زمانی که فکر نمی:»پدر به مادر گفت 

 «مراقب خودشان باشند.

 «ما مراقبیم!:»الیوت قول داد 

 «مطمئنی که خطری ندارد؟:»در پرسید مادر از پ

 «چه اتفاقی ممکن است بیافتد؟:»پدر سر تکان داد 

 شین را به کنار جاده کشید.ااو م

 «من و الیوت بیرون پریدیم به طرف تریلر دویدیم؛ در را باز کردیم و با عجله سوار شدیم.

 .پریدیمی بعد، ماشین دوباره به جاده برگشت. توی تریلر بزرگ، باال و پایین میچند ثانیه

 «خیلی خوب است!:»ی عقبی رفت و گفت الیوت به طرف پنجره

 و دستش را به طرفم دراز کرد.« ؟من فکرهای خوبی دارم، نه:»به دنبالش رفتم و پرسیدم 

رفتیم، جاده پایین رسید که هرچه ما به طرف کوه باال می دیم. به نظر میی پشتی به بیرون نگاه کر از پنجره

 رفت. تر میو پایین

 خورد.پرید و تلوتلو میرفت، تریلر باال و پایین میچنان که ماشین جلوتر میهم



 

 

 قتی بود که دردسرهایمان شروع شد.به طرف باال شیب برداشت. بیشتر و تندتر و درست این همان وجاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 پرید.هایش را باال گرفته بود و میاو پیروزمندانه دست« من بردم!:» الیوت فریاد زد 

که مثل جوجه ترسیده باشی و سه از پنج! بیا دیگر ... سه از پنج! مگر این:»کمی مچ دستم را مالیدم و گفتم 

 «نخواهی ادامه بدهی!

تواند تحمل کند که کسی جوجه صدایش کند. او گذارد و الیوت نمیاین حرفم رویش تأثیر می دانستممی

لی نشست. دو طرف میز باریکی نشسته بودیم که دستهایمان را به هم قالب کرده بودیم. ده روی صند

اندازی گذشت چون هربار که تریلر از روی دستانداختیم. خیلی خوش میشد که داشتیم مچ میای میدقیقه

 پرید.شد، میز باریک هم باال میدر جاده رد می

تر! امکان ندارد که کسی را به خیلی مصممتر است. خیلیی الیوت قوی هستم اما او مصمم من به اندازه

 قدر غر بزند و ناله کند، عرق بریزد و تقال کند! ید که اینهنگام مچ انداختن دیده باش

 ای، حکم مرگ و زندگی دارد.. اما برای الیوت هر بازیبرای من یک بازی فقط بازی است

کرد، اما واقعاً توی پنج مرتبه، دو بازی از سه بازی را برده بود. مچم پیچ خورده بود و دستم درد می

 .خواستم در این دور آخر مغلوبش کنممی

ساییدم و با حسی تهدیدآمیز به هایم را روی هم میتر فشار دادم. دندانبه میز تکیه دادم و دستش را محکم

 رنگش زل زده بودم. ایتخم چشمان تیره و قهوه

 «شروع کن!:»او فریاد زد 



 

 

کم شروع کرد به خم دادم. دست الیوت کمهردویمان با فشار دستهایمان، تقال کردیم. من با قدرت هل می

 بردم. فقط یه کم دیگر مانده بود.شدن. بیشتر زور زدم. داشتم اورا می

های گردنش قب هل داد. چشمانش را بسته بود. صورتش سرخ شده بود و رگعای کرد و دستم را به او ناله

 تواند باخت را تحمل کند!باد کرده بودند. برادرم واقعاً نمی

 تلق!

 پشت دستم محکم روی میز کوبیده شد.

 الیوت یک بار دیگر برده بود.

به خاطر یک بازی احمقانه، ببینم که سرش را به دیوار خواست البته، من اجازه دادم که ببرد. دلم نمی

 کنان بلند کرد.هایش را شادیکوبد! او باال پرید و دستمی

 «آی!:»ناگهان تریلر تکان شدیدی خورد و الیوت درحالی که محکم به دیوار کوبیده شد فریاد زد 

 «چه خبر است؟:»ی میز را قاپیدم  که از روی صندلی پرت نشوم لبهتریلر دوباره تکان خورد. من برای این

و خودش را به سمت میز کشاند. « رویم.مسیرمان عوض شده! داریم به طرف پایین می:»الیوت جواب داد 

 «رویم!عقب میهِی ... داریم عقب:»اما دوباره تکان سختی خوردیم و او روی زمین ولو شد 

 «کند.بندم مادر دارد رانندگی میشرط می:»ی میز را دودستی گرفته بودم گفتم درحالی که لبه

کیلومتر 200دهید که دارد با سرعتوقنی که به او هشدار می و کندمادر همیشه مثل خالفکارها رانندگی می

کیلومتر در ساعت  50نظرم دارم با سرعت گویید؟! بهجدی می:»گوید راند، همیشه میدر ساعت می

 «رانم!می

رفت. من و خورد و به طرف پایین تپه میاندازها تلوتلو میپرید و از روی دستتریلر مدام باال و پایین می

 شدیم.الیوت هم همراه تریلر باال و پایین می



 

 

مشکلشان چیست؟ :»ها را گرفت و تقال کنان سعی کرد تعادلش را حفظ کند و فریاد زد الیوت یکی از تخت

 «کنیم؟حرکت می عقبروند؟ چرا عقبعقب میدارند دنده

 خورد.تریلر به پایین تپه سر می

ی قرمزرنگ چهارخانه را  ی جلویی نگاهی به ماشین بیاندازم. پردهخودم را از کنار میز باال کشیدم تا از پنجره

 ی کوچک نگاهی به بیرون انداختم.هکنار زدم و از پنجر

 «. مشکلی پیش آمده!اِ ...الیوت ..:»صدایم در گلو خفه شده بود، داد زدم  

حال جواب داد طرف پرت شد و در همانطرف و آن تر به اینگرفت، محکمچنان که تریلر سرعت میاو هم

 «هان؟ مشکل؟:»

 



 

 

 

ی الیوت دوید. منظور من را نفهمیده بود و یا شاید هم حرفم را باور  موجی از حیرت و سرگردانی در چهره

 نکرده بود!

تریلر از ماشین جدا شده! ما داریم از تپه سرازیر :»درحالی که به بیرون پنجره خیره شده بودم، جیغ کشیدم 

 «یی!شویم ... خودمان به تنها می

خورد و این  او لکنت زبان نگرفته بود بلکه به شدت تکان می« ن ... ن ... ن ... نه!:»الیوت بریده بریده گفت 

هایش محکم روی کف تریلر کوبیده  توانست صحبت کند. کفش شد؛ به سختی می طرف و آن طرف پرت می

 رقصید. شدند؛ انگار داشت می

هردو به عقب پرت شدیم و به سختی با قاب « آی!:»کی سر دادم ای دردنا سرم محکم به سقف خورد و ناله

رویم. جاده با شیب زیاد تا پایین تپه  پنجره برخورد کردیم. من تقالکنان قد کشیدم تا ببینم که به کجا می

باز سرعت زیادتر گذشت.  خورد و از میان درختان تنومند کاج که در دو طرف روییده بودند می پیچ و تاب می

 لرزیدیم. پریدیم و می باال و پایین میشد. 

 تر.  تند

 تند تر.

 غریدند و تریلر کج و باسرعت خیلی زیاد به پایین سرازیر شد. ها زیر پایمان می الستیک چرخ



 

 

روی زانوهایم محکم سقوط کردم و پخش زمین شدم. سعی کردم خودم را باال بکشم اما تریلر تلوتلو خورد و 

 من را با کمر زمین زد.

رود.  روی زانوهایم بلند شدم و الیوت را دیدم که روی زمین، مثل توپ فوتبال این طرف و آن طرف می

 خودم را به عقب تریلر پرت کردم و به بیرون پنجره نگاهی انداختم.

 پیچیدیم! انداز بلندی گذشت. جاده پیچ تندی داشت ... اما ما که با آن نمی تریلر از روی دست

 شدیم و مستقیم به طرف درختان سر خوردیم.ما از جاده خارج 

 «کنیم! الیوت. االن تصادف می:»کشان گفتم  جیغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تریلر تکان سختی خورد و من صدای تق تقی شنیدم.

 «شکند. دارد از وسط می:» باخودم فکر کردم

 ی تریلر فشار دادم و به بیرون پنجره زل زدم. درختان تیره از کنارم گذشتند.  هردو دستم را به دیواره

 تکان شدیدی، پخش زمینم کرد.

 «ویندی! ویندی! ویندی!:» زد می صدای الیوت را شنیدم که اسمم را فریاد

 چشم هایم را بستم و تمام عضالتم را منقبض کردم و منتظر برخورد شدم.

 انتظار ...

 انتظار ...

 سکوت.

کشیدم و  یکنیم. نفس عمیق چشم باز کردم. چند لحظه ای طول کشید که متوجه شدم دیگر حرکت نمی

 روی پاهایم بلند شدم.

 «ویندی!؟:» الیوت را شنیدماز عقب تریلر فریاد ضعیف 

 لرزید و درتمام بدنم احساس عجیبی داشتم؛ انگار هنوز در حال باال و پایین پریدن بودیم گشتم. پاهایم می

 «الیوت ... حالت خوب است؟:» 



 

 

 او روی یکی از تخته های باالیی پرت شده بود.

 «ام. دچار سرگیجه شده:» را تکان دادروی زمین گذاشت و سرش  پاهایش را« کنم. بله، فکر می:» جواب داد

 «ای بود! من هم همین طور. چه سواری» کردم:اعتراف 

 و روی پاهایش ایستاد.« بهتر از قطار هوایی بود! بهتر است از این جا برویم بیرون.» الیوت گفت:

ف باالی تپه، کج رفتیم و تریلر به طر هردو به طرف در رفتیم. خوب ... قبل از سقوط داشتیم از تپه باال می

 ایستاده بود.

 من اول به در رسیدم. دستگیره را قاپیدم.

 «آهای!»ی محکمی که به در کوبیده شد باعث شد از ترس به عقب بپرم. فریاد زدم: ضربه

 ی دیگر. سه ضربه

 «پدر و مادراند. پیدایمان کرده اند! بازش کن! زود باش!:» الیوت فریاد کشید

تپید. از دیدنشان خیلی خوشحال بودم! دستگیره را  که عجله کنم. قلبم به شدت میالزم نبود به من بگوید 

 چرخاندم و در تریلر را باز کردم و نفسم بند آمد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

زدند. سر تا پا سفید  ی مرد موبوری خیره شده بودم. چشمان آبی رنگش در زیر نور خورشید برق می به چهره

ای سفیدش را در شلوارک جیب دار سفیدش گذاشته بود و با  شرت آستین حلقهی تی  پوشیده بود و لبه

خودم را جمع و جور کردم و  اش نوشته شده بود؛ فقط بهترین. باالخره شرت حروف درشت و پر رنگ روی تی

 «آ ... سالم!»گفتم :

ها، همه  هِی بچه»پرسید : هزارتا دندان داشته باشد.رسید که دو  ام داد. به نظر می رنگی تحویل او لبخند کم

 اش بیشتر برق زدند. چشمان آبی« حالتان خوب است؟

 «بله، ما خوبیم. کمی تکان خوردیم ... اما ... »به او گفتم: 

 «تو دیگر که هستی؟»الیوت در حالی که از میان چهارچوب در به بیرون سرک می کشید گفت: 

 «است. 1اسم من بادی» لبخند مرد از روی لبانش محو نشد: 

 «من هم ویندی هستم. این هم الیوت است. ما فکر کردیم شما پدر و مادرمان هستید.» من گفتم: 

 «پدر و مادر کجا هستند؟»کنان پرسید:  سپس بیرون پریدم. الیوت دنبالم کرد و اخم

 «من کسی را ندیدم، پسر. این جا چه اتفاقی افتاده؟ شما از ماشین جدا شدید؟»بادی به او گفت: 
                                                           
1 .Buddy 



 

 

 «ها، به گمانم. بله، روی سرازیری تپه»سری تکان دادم و گفتم: 

 «خیلی خطرناک است. حتماً خیلی ترسیدید.» بادی گفت: 

 «من که نه!» الیوت گفت: 

زد و حاال تبدیل به  لرزید و پشت سر هم اسم من را صدا می ای است. اول از ترس به خودش می چه بچه

 پسر شجاع شده است!

 «قدر نترسیده بودم! ام این تا به حال در زندگی»م: من اعتراف کرد

خوردند  نسیم مالیمی تکان میها با وزش  چند قدمی از تریلر دور شدم و میان جنگل را جستجو کردم. درخت

تاباند. یک دستم را باالی چشمانم  ی درخشانش را به پایین می ها کردند و خورشید اشعه خش می و خش

های  توانستم جاده را از میان تنه نگاهی انداختم. هیچ نشانی از پدر و مادر نبود. میحایل کردم و به اطراف 

در واقع ما در طول مسیری  تنومند درختان ببینم و ردی را که چرخ تریلرمان روی زمین نرم ایجاد کرده بود.

 .در بین درختان حرکت کرده بودیم و تریلر به سراشیبی تند و تیز پایین تپه رسیده بود

 «وای! ما شانس آوردیم.:»گفتم 

ام  و کنار من ایستاد و دستش را روی شانه« شانس هستید. بله، خیلی خوش:»بادی با خوشحالی گفت 

 «اید! ببین! ببین کجا متوقف شده:»گذاشت و من را چرخاند و گفت 

_ تبلیغاتی بزرگ سفید  ی صافی دیدم و بعد متوجه تابلوی به باالی تپه نگاه کردم و در میان درختان، منطقه

چه رویش نوشته بود  ی بزرگ قرار گرفته بود. مجبور شدم برای خواندن آن قرمزی شدم که روی دو تا پایه

 چشمانم را تنگ کنم.



 

 

 .«1اردوگاه ورزشی شاه مارماالد:»الیوت بلند شروع به خواندن کرد 

 «است. دنبالم بیایید.طرف تپه  اردوگاه درست آن:»ای زد و گفت  بادی لبخند دوستانه

 «مان را پیدا کنیم. اما ... اما ... ما باید والدین:»کنان گفت  برادم من و من

 «ها بمانید. توانید در اردوگاه منتظر آن نگران نباش! شما می:»بادی به او گفت 

یادداشت  دانند که کجا باید دنبال ما بگردند؟ باید یک ها از کجا می اما آن:» من اعتراض کنان گفتم 

 «شان بگذاریم؟ برای

 «دهم. مشکلی نیست. نه، من ترتیبش را می:»ام داد و گفت  ی دیگری تحویل کننده بادی لبخند خیره

شرت و شلوارک سفیدش در نور آفتاب  او از کنار تریلر گذشت و شروع به باال رفتن از تپه کرد. تی

اق بلندش هم سفید هستند. حدس زدم که این های س ها و کفش درخشیدند و من متوجه شدم که جوراب می

 کند. لباس فرمش باشد. حتماً در اردوگاه کار می

جا  آیید؟ زود باشید، از آن شما دارید می:»بادی به عقب چرخید و با هر دو دست به ما اشاره کرد و گفت 

 «آید. خوشتان می

توانستم کف تریلر را در  لرزیدند. هنوز می من والیوت با عجله دنبالش راه افتادیم. پاهایم موقع دویدن، می

طور  ی برخواهم گشت. همیندحال لرزیدن و تکان خوردن حس کنم. فکر کردم که آیا دوباره به حالت عا

های  تر شد و من نوشته دادیم، تابلوی بزرگ سفید و قرمز، نمایان ی پر علف ادامه می مان روی تپه که به راه

 رویش را بلند خواندم :

                                                           
1 .King Jellyja”sport camp 



 

 

های روی تابلو، شخصیت کارتونی بامزه و بنفش رنگی نفاشی  در کنار نوشته« اردوگاه ورزشی شاه مارماالد.»

شده بود. شبیه حباب آدامس بادکنکی با طعم انگور بود. لبخند بزرگی روی چهره داشت و تاج طالیی رنگی 

 روی سرش بود.

 «او دیگر کیست؟:»از بادی پرسیدم 

 «او شاه مارماالد است. او نشان خوش یمن ماست.:»رد و جواب داد بادی به تابلو نگاه ک

نشان عجیبی برای یک اردوی ورزشی :» کردم گفتم  در حالی که به پادشاه بادکنکی بنفش نگاه می

 بادی جوابی نداد.«است.

 «کنی؟ تو در اردوگاه کار می:»الیوت پرسید 

کار کردن است. من سرپرست راهنما هستم. خوب،  ای برای العاده جای فوق:»بادی سر تکان داد و گفت 

 «ها! خوش آمدید ... بچه

 ...«توانیم به اردوی شما بیاییم. باید پدر ومادرمان را پیدا کنیم، باید  اما ما نمی:»من اعتراض کردم 

مارا به باالی تپه  ی الیوت تکیه داد و ام گذاشت و دست دیگرش را روی شانه بادی دستش را روی شانه

جا بمانید و کمی خوش بگذرانید تا  اید. بهتر است این های خیلی بدی داشته ها لحظه شما بچه:»هدایت کرد 

 «من بتوانم به والدینتان خبر بدهم.

ی بدون  ها، فریاد و خنده. منطقه مان رسید. صدای بچه وقتی به باالی تپه نزدیک شدیم، صداهایی به گوش

ن بلند کاج، کنار درختان غان و افرا که روی تپه در کنار هم جمع شده درخت باریک شد و ردیفی از درختا

 بودند، نمایان شد.

میز گرفته تا فوتبال آمریکایی. کریکت و فوتبال.  جور ورزشی داریم. از تنیس روی ما همه:»بادی جواب داد 

 «کنیم! می ای تیله بازی هم برگزار طور تیراندازی. حتی مسابقات دوره تنیس هم داریم و همین

 «آید! به نظر جای خوبی می:»برادرم پوزخندی به من زد و گفت 



 

 

 «فقط بهترین ها!:»ی الیوت زد و گفت  بادی روی شانه

رسید که  من قبل از همه به باالی تپه رسیدم. به پایین تپه و اردوی میان درختان نگاهی انداختم. به نظر می

شان تعداد زیادی  و سفید رنگ که در دوطرف وجود داشت و بین چندین کیلومتر طول دارد! دو ساختمان بلند

 های تنیس و دو استخر بسیار بزرگ شنا. زمین بازی ساخته بودند؛ زمین بیسبال، ردیفی از زمین

ها هستند؛ آن خوابگاه دخترهاست و  های بلند، خوابگاه آن ساختمان:»ها اشاره کرد و توضیح داد  بادی به آن

 «ها اقامت کنید. جا هستید در آن توانید تا وقتی این اه پسران. میآن یکی هم خوابگ

 «العاده است! دوتا استخر شنا! وای! فوق:»الیوت گفت 

 «کنی؟ ی استخرهای المپیک. ما مسابقات شیرجه هم داریم. تو شیرجه کار می به اندازه:» بادی گفت 

 «بله، البته فقط در تریلر!:»من به شوخی گفتم 

 «ویندی عضو تیم شناست.»بادی گفت:الیوت به 

شود. جدول  ی شنا برگزار می کنم امروز بعدازظهر مسابقات چهار جانبه فکر می:»بادی رو به من کرد و گفت 

 «کنم. ها را برایت چک می برنامه

تابید و پشت گردنم شروع به  در طول مسیر به طرف پایین تپه به راه افتادیم. خورشید روی سرمان می

 آمد. کرد. یک شنای خنک به نظرم خیلی دلنشین میخارش 

تواند برای بیسبال ثبت نام کند؟ منظورم این است که شما یک تیم  کسی می:» الیوت از بادی پرسید 

 «ی دیگری دارید؟ دهید یا برنامه تشکیل می

اه مارماالد این توانید انتخاب کنید. تنها قانون اردوگاه ش شما هر ورزشی را که بخواهید می:»بادی گفت 

 «ها. فقط بهترین:»شرتش را کشید و گفت  سپس باالی تی« است که باید سخت تمرین کنید.

شان  دانستم که باید قبل از تعطیالت کوتاه نسیم مالیمی به صورتم خورد و موهایم را به عقب راند. می

با آن موهایم را از پشت  کردم! تصمیم گرفتم به محض این که وارد خوابگاه شدم چیزی پیدا کنم و می

 ببندم.



 

 

کشیدند. پشت  زدند و فریاد می ها سوت می ی فوتبالی در جریان بود. بچه ترین زمین بازی، مسابقه در نردیک

 های تیراندازی نمایان بود. زمین فوتبال، ردیفی از هدف

خواستیم به اردو  میهی ... ما :»بادی به طرف زمین بازی رفت. الیوت کنار من آمد، پوزخندی زد و گفت 

 «برویم، نه؟ خوب. ظاهراً موفق شدیم!

 که بتوانم جوابش را بدهم، او به دنبال بادی دویده بود. قبل از این

ی  ای که از پشت تنه شان راه افتادم. اما با دیدن دختربچه بار دیگر موهایم را به عقب هل دادم و به دنبال یک

رسید. موهای قرمز روشن و صورتی  ساله می به نظر شش یا هفتکشید، ایستادم.  درخت تنومندی سرک می

 ش انداخته بود.ا روی شلوار چسبان سیاهاش ر رنگ پریده شرت آبی پر از کک و مک داشت و تی

 «هِی ... هِی!:»با صدایی که شبیه نجوا بود بلند گفت 

 به طرفش برگشتم.

 «جا نیایید! جا وارد نشوید! فرار کنید! به این به این:»او صدا زد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «ویندی؟ مشکلی پیش آمده؟:»بادی سریع رو به من کرد و گفت 

 به طرف درخت چرخاندم دخترک ناپدید شده بود. هنگامی که دوباره چشمانم را

کند؟ آیا پشت درخت پنهان  کار می جا چه چندباری پلک زدم. هیچ اثری از او نبود. فکر کردم آن دختربچه این

 شود. تا مردم را بترساند؟ می

 افتادم.و به دنبال الیوت و راهنما به طرف اردوگاه به راه « ام ... مشکلی نیست.:»رو به بادی گفتم 

های تنیس را هم رد  ی زمین خیلی زود دخترک را فراموش کردم. از کنار زمین فوتبال گذشتیم و مجموعه

کردند.  شد، شده بودیم دنبال می ای که به خوابگاه ختم می های تنیس، مارا که وارد راه اصلی کردیم. ضربه

 قدر فعالیت! قدر ورزشکار! چه چه

طور از کنار  کردند، گذشتیم و همین های سنی که خود را برای شنا آماده می دهی ر هایی از همه از میان بچه

 رفتند! گروهی که به زمین بیسبال و بولینگ می

 «العاده است! خارق العاده است! واقعاً خارق:»الیوت دوباره تکرار کرد 

 و برای اولین بار، حق با او بود.

و زنان جوانی بودند و سرتاپا سفید به تن کرده بودند، با تعداد زیادی راهنما هم دیدیم که همگی مردها 

 زدند و ظاهری بسیار آراسته داشتند. خوشحالی لبخند می



 

 

ی بنفش و بادکنکی پادشاه مارماالد را که از  و بیش از یک دو جین هم تابلوی سه گوشی دیدیم که چهره

فقط :»ر هم شعار اردو نوشته شده بود دادند. زیر هر تصوی زد، نشان می زیر تاج طالیی رنگش لبخند می

 «بهترین.

انگیز  ی چیزهایی که در این اردوی ورزشی حیرت آمد. متوجه شدم که کم کم دارم به همه نظرم بامزه می به

خواست پدر و مادرمان حداقل برای یک یا دوروز  شوم. و باید اعتراف کنم که دلم می مند می بینم عالقه می

 را پیدا کنند. شرم آور نیست؟نتوانند من و الیوت 

کردم؛ اما نمی توانستم به آن فکر نکنم. این اردو خیلی جالب و  در این مورد واقعاً احساس گناه می

 خصوص بعد از چند مسافرت خسته کننده روی صندلی عقب ماشین و تماشای گاوها! انگیز بود، به هیجان

بود،  1دیگری که مرد بلندقدی با موهای تیره به نام اسکاتر ما برادرم را به خوابگاه پسران رساندیم. راهنمای

 آمد گفت و او را به داخل برد تا برایش اتاقی پیدا کنند. به الیوت خوش

طرف اردوگاه بود برد. در پشت آن هم یکی از استخرهای  وقت بادی من را به خوابگاه دختران که در آن آن

های شیرجه از روی بلندترین جایگاه پرش بودند. من و  ای رقابتهایی بود که مشغول تماش شنا مملو از بچه

ام شنا و  های مورد عالقه ام و این که ورزش دیگر صحبت کردیم؛ در مورد مدرسه بادی در طول مسیر با یک

 دوچرخه سواری است.

 «اهل کجایی؟:»ما جلوی در ورودی ساختمان تمام سفید خوابگاه ایستادیم. از او پرسیدم 

 ای، فکر کردم که متوجه منظورم نشده است. به من زل زد. گیج شده بود. برای لحظهبادی 

اش را باریک کرد و سرانجام  او آب دهانش را قورت داد و چشمان آبی«تو اهل همین اطرافی؟:»پرسیدم 

 ...!«عجیب است :»گفت 

 «چی عجیب است؟:»پرسیدم 

 «نیست اهل کجا هستم! به نظر تو عجیب نیست؟من یادم نیست! یادم :» کنان جواب داد  ومن او من
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 اش را گاز گرفت. سپس دست راستش را به دهانش نزدیک کرد و انگشت اشاره

 «کنم. هِی، من هم همیشه چیزهایی را فراموش می:»قدر ناراحت دیدم گفتم  وقتی او را این

ت و روژ لب بنفش برای فرصت نشد تا چیز دیگری به او بگویم. زن جوان راهنما با موهای کوتاه لخ

 «ای؟ هستم. برای ورزش آماده 1سالم. من هالی:»آمدگویی بیرون آمد  خوش

 «کنم. فکر می:»نامطمئن جواب دادم 

 «خواهد. این ویندی است. او یک اتاق می:»اش درهم بود گفت  بادی در حالی که هنوز چهره

 «ها! رینبسیار خوب، مشکلی نیست! فقط بهت:»هالی با لبخند جواب داد 

توانستم ببینم که هنوز در تقالی به  وبه من لبخند زد؛ اما می«ها. فقط بهترین:»بادی به آرامی تکرار کرد 

 اش است. عجیب است، نه؟! یادآوری خانه

ام کرد و من به دنبالش قدم در راهروی طوالنی و سفید رنگ گذاشتم.  هالی به داخل خوابگاه راهنمایی

زده و  های بازی موردنظرشان در جنب و جوش بودند و همگی هیجان رفتن به زمیندختران زیادی برای 

 خندیدند. کشیدند و می خوشحال فریاد می

 گذشتیم نگاهی انداختم. هایی که از کنارشان می زیرچشمی به درون یکی از اتاق

 «وای!» -

های روستایی و معمولی نیست!  با خودم فکر کردم این مکان خیلی مدرن و لوکس است! اصالً شبیه اردوگاه

 «دیگر هستند. مانیم. افراد همیشه در حال رقابت با یک ها نمی ما خیلی در اتاق:» هالی گفت 

ی بزرگی در دیوار  او در سفیدرنگی را هل داد و به من اشاره کرد تا وارد شوم. آفتاب درخشان از پنجره

 تابید و اتاق را روشن کرده بود. رو می به رو
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شان گذاشته بودند. دو  ی آبی رنگ قرار داشت و کمد سفیدرنگ براقی هم بین ار هر دیوار تخت دوطبقهدر کن

ای از  مبل راحتی چرم سفید هم در طرف دیگر اتاق بود. دیوارها سفید بودند و به جز عکس قاب گرفته

کرده بودند. در حالی که پادشاه مارماالد که باالی کمد آویزان بود، چیز دیگری روی دیوارهای خالی نصب ن

 «اتاق قشنگی است!:»کرد گفتم  نور درخشان خورشید چشمانم را اذیت می

 اش محو به نظر برسند. ی اجزای چهره رنگ براقش باعث شده بود بقیه هالی لبخند زد. روژ لب بنفش

 «توانی آن تخت باالیی را برداری. خوشحالم که خوشت آمده ویندی. می:»کنان گفت  اشاره

 هایش هماهنگی خوبی داشت. لب  اش با رنگ های بنفش ناخن

 «اتاقی هم دارم؟ هم:»پرسیدم 

کنم االن  کنند. فکر می ات می ها، همراهی شان. برای شروع فعالیت بینی می:»هالی با سر تصدیق کرد و گفت 

 «ی فوتبال باشند. مطمئن نیستم. در زمین پایینی، مشغول مسابقه

 «کنم هم سن و سال تو باشد. آید. فکر می خوشت می 1از دِیردری:»بعد برگشت و گفت به طرف در رفت اما 

 «ممنون.:»به اطراف اتاق نگاهی انداختم و گفتم 

 و در میان راهرو ناپدید شد.«آیم دنبالت. بعداً می:»هالی جواب داد 

ید بکنم؟ لباس شنا؟ لباس وسط اتاق آفتاب گرفته ایستادم و سخت به فکر فرو رفتم. برای لباس چه کار با

راهی بود که به تن داشتم؛ و  آبی راه –شرت صورتی  چه داشتم شلوارک کتان کوتاه و تی ی آن ورزشی؟ همه

 چرا هالی نگفت که بعد باید کجا بروم؟ چرا من را در آن اتاق خالی تنها گذاشت و رفت؟

جره رفتم. نجواهایی از بیرون در شنیده مدت زیادی از خودم سؤال نپرسیدم و با شنیدن صدایی به طرف پن

 هایم برگشته بودند؟ طرف در برگشتم. آیا هم اتاقی شد. به می

 ی بیرون گوش دادم. زده به ویزویز نجواهای هیجان
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تیم. برویم و خجا گیر اندا  بیایید. ما او را این:»و بعد شنیدم که دختری با صدای بلند به بقیه گفت 

 «ش.میبگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پاچه دنبال جایی برای مخفی شدن گشتم. نفسم بند آمد و دست

 وقت نبود.

شان تاب  های ی لب سه دختر در حالی که چشمانشان را باریک کرده بودند و ریشخند تهدیدآمیزی گوشه

 اتاق ریختند. کنار هم ایستادند و با سرعت به طرف من هجوم آوردند. خورد، توی می

خواستم در مقابل ضرباتشان از  و دو دستم را باال آوردم و طوری که انگار می« وای! صبر کنید!:»فریاد زدم 

 خودم محافظت کنم.

م دونفر دیگر به او الیت شده اولین کسی بود که زد زیر خنده. بعد ه -دختر قدبلندی با موهای بورِ های

 «گرفتیمت!:»ملحق شدند. دختر موبور پیروزمندانه موهایش را عقب زد و گفت 

 به او خیره شده بودم و دهانم بازمانده بود.

خیلی الغر و باریک اندام بود با «خواهیم به تو حمله کنیم؟ واقعاً فکر کردی می:»یکی از دخترها پرسید 

ی خاکستری به تن داشت و رویش لباس ورزشی  شرت پاره پاره یهای مشکی. ت موهای کوتاه و چتری

 خاکستری روشن پوشیده بود.

ها حسابی من را احمق جلوه داده  احساس کردم صورتم داغ شده است. شوخی کوچولوی آن...«خوب :»گفتم 

 کردم. بود. واقعاً احساس حماقت می



 

 

رفری بورش از زیر کاله کپ قرمز و آبی موهای ف«به من نگاه کن.:»دختر سوم سری تکان داد و گفت 

 «اش فکر دیردری بود. همه:»شیکاگو کابزش بیرون ریخته بود. او به دختر موبور بلند قد اشاره کرد و گفت 

و چشمان سبزش برق زدند. دو « ای. فکر بد نکن. تو سومین دختر این هفته:»دیردری پوزخندی زد و گفت 

 دختر دیگر به او سیخونک زدند.

 «خواهید حمله کنید؟ دانستند که شما می دیگران هم می:»سیدم پر

ریزی شده است اما  این یک شوخی برنامه:»رسید. گفت  دیردری سر تکان داد، خیلی خوشحال به نظر می

 «بامزه است!

تری دارم و همیشه سر  من برادر کوچک:»کنندگان پیوستم. به دیردری گفتم  این بار من بهم به جمع خنده

 «گذارم. سرش میبه 

او دوباره موهایش را کنار زد و مشغول زیر و رو کردن وسایل روی کمد شد؛ گیره سری پیدا کرد و موهایش 

 .«1این یان است و این هم ایوی:»را با آن جمع کرد. بعد به دختران اشاره کرد و گفت 

انگار :»آهی کشید و گفت  یان همان دختری بود که موهای مشکی داشت. او ر وی تخت پایینی خزید، بعد

 «ریزم. ام چه تمرینی! نگاه کن. مثل خوک عرق می شالق خورده

 «حتی با وجود دئودورانت؟:»ایوی به صدا درآمد و گفت 

 یان در جواب یه ایوی زبان درازی کرد.

 «تان را عوض کنید. فقط ده دقیقه وقت داریم. های لباس:»دیردری رو به هردوشان گفت 

 «ده دقیقه تا انجام چه کاری؟:»مالید پرسید  ی ساق پایش را می که خم شده بود و ماهیچهیان در حالی 

 «اید؟ ی چهار جانبه را فراموش کرده مسابقه:»دیردری پاسخ داد 

 و باعجله به طرف کمد رفت.« وای! یادم رفته بود. لباس شنای من کجاست؟:»یان از جا پرید و فریاد زد 
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 ها عمالً شروع به زیرورو کردن کمد کردند. . آنایوی او ر ا دنبال کرد

 «خواهی وارد مسابقه بشوی؟ می:»دیردری به طرف من برگشت و پرسید 

 «من ... من لباس شنا ندارم.:»جواب دادم 

مشکلی نیست. من تقریباً یک دو جین دارم. :»هایش را باال انداخت و نگاه دقیقی به من کرد و گفت  او شانه

 «ات باشد. من فقط کمی از تو بلندترم. دازهکنم ان فکر می

 «خواهد. شاید فقط به استخر بروم و کمی چلپ چلپ کنم. خیلی دلم شنا می:»گفتم 

 «کنی؟ چی؟ شنای کامل نمی:»دیردری فریاد زد 

 شان حیرت زده و گیج بود. های هرسه دختر به طرفم چرخیدند. چهره

 «خواهم در آب بپرم، کمی شنا کنم و خنک شوم. ط میبعداً کمی ورزش خواهم کرد. االن فق:»گفتم 

ام. ایوی  طوری به من زل زده بود انگار که ناگهان سر دیگری آورده«توانی! اما ... تو نمی:»یان داد کشید 

 «هرگز!:»سرش را تکان داد و گفت 

 «توانی فقط آبتنی کنی. باید ورزشت را کامل انجام بدهی. نمی:»دیردری اضافه کرد 

 «ها. فقط بهترین:»ایوی خاطرنشان کرد 

 «ها! درست است. فقط بهترین:»ی موافقت با او گفت  یان به نشانه

 «کنید؟ منظورتان چیست؟ چرا این را مدام تکرار می» واقعاً گیج شده بودم. پرسیدم: 

 «شود. این را بپوش. دارد دیرمان می:»رنگی برایم انداخت و گفت  دیردری لباس شنای آبی

 «اما ... اما!:»ن و من کنان گفتم م

 شان شدند. های شنای هرسه دختر با عجله مشغول پوشیدن لباس



 

 

هایی در ذهنم مدام  هایم را عوض کردم. اما پرسش ای ندارم. پس به حمام رفتم و لباس متوجه شدم که چاره

ی کامل  ودم در یک مسابقهشان جوابی پیدا کنم. چرا مجبور ب خواست برای می  شدند. واقعاً دلم تکرار می

« فقط بهترین ها؟»کردند توانستم فقط آبتنی کنم؟ و چرا همه پشت سر هم تکرار می شرکت کنم؟ چرا نمی

 منظورشان چه بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

تابید. زمین  یدرخشید. خورشید باالی سرمان به شدت م استخر آبی رنگ بزرگ زیر نور درخشان آفتاب می

 خواست زودتر درون آب بپرم. سوزاند. دیگر طاقت نداشتم، دلم می بتنی اطراف استخر کف پاهایم را می

هایی  دستم را حافظ چشمانم کردم و اطراف را برای یافتن الیوت گشتم. اما در میان جمعیت عظیمی از بچه

 نم.که برای تماشای مسابقه آمده بودند نتوانستم او ر ا پیدا ک

ای  العاده جا اردوگاه فوق زی کرده است. اینی ورزشی با به خودم گفتم که او احتماالً تا االن در سه رشته

 برای برادرم است!

ی قسمت  ی چهارجانبه بودند نگاه کردم. ما همگی روی لبه به ردیف دخترانی که منتظر پیوستن به مسابقه

 برای پریدن در آب عالمت بدهند.عمیق استخر ایستاده بودیم و منتظر بودیم تا 

ی کافی بزرگ بود و  در سکوت شمردم. حداقل دو جین دختر در مسابقه شرکت کرده بودند و استخر به اندازه

 ای در نظر گرفته شده بود. ی ما خط شنای جداگانه برای همه

ن چشمان سبزرنگش تری با آ و بعد نگاه دقیق« آید. هِی ... لباس شنای من خیلی بهت می:»دیردری گفت 

 «گیرد. بستی ویندی. جلوی سرعتت را می باید موهایت را از پشت می:»به من انداخت و ادامه داد 

 دهد. با خودم فکر کردم وای، این دیردری واقعاً به برنده شدن اهمیت می

 «تو شناگر خوبی هستی؟:»از او پرسیدم 

 «طور؟ من بهترین هستم. تو چه:»داد مگسی را از پشت ساق پایش پر داد و لبخند زنان جواب 



 

 

 «ام. ای شرکت نکرده تا به حال در مسابقه:»گفتم 

ی سفیدرنگی به تن داشتند. آن  راهنماهای شنا همگی خانم های جوانی بودند که لباس های شنای دو تکه

کرد.  میی شنا نشسته بود و با یکی از راهنماها صحبت  ی تخته طرف استخر، هالی را دیدم که روی لبه

 «اید؟ همه آماده:»راهنمای موقرمز بلند قدی به کنار استخر آمد و در سوتش دمید و صدا زد 

ایم. بعد صف دختران در سکوت فرو رفت. به طرف استخر رو کردیم و به جلو  ما همه فریاد زدیم که آماده

 ی شیرجه شدیم. خم شده و آماده

سوزاند. احساس کردم دارم ذوب  هایم را می گردن و شانه خورد و آفتاب داغ پشت آب زیر پاهایم موج می

 تاب بودم. شوم. برای پریدن بی می

 سوت به صدا درآمد. مثل فنر جهیدم و خود را محکم توی آب پرت کردم.

 از سرمای زیاد آب که ناگهان روی پوست داغم خورده بود، نفسم بند آمد.

زدند، مثل صدای آبشار بود. صورتم  خوردند و ضربه می صدای چلپ و چلپ بازوها و پاهایی که روی آب می

 را توی آب فرو کردم و از خنکی و تازگی آب غرق لذت شدم.

کرد. با ریتمی یکنواخت بازوها و پاهایش  تر از من شنا می سرم را چرخاندم و دیردری را دیدم که کمی عقب

 داد. را آرام و دلپذیرتر حرکت می

 بردم! جلوترم. به طرف دیگر استخر نگاه کردم. داشتم مسابقه را میمتوجه شدم که از همه 

ی محکمی به انتهای استخر رسیدم و به تندی برگشتم و خودم را به جلو هل دادم. وقتی در حال  با ضربه

ی انتهایی  برگشتن به قسمت عمیق استخر بودم، دخترهای دیگر تازه داشتند خودشان را به دیواره

دانستم که دور اول را به  تر به جلو کشیدم. قلبم شروع به تپیدن کرده بود. می دم را پرقدرترساندند. خو می

 ماند. راحتی خواهم برد و سه دور دیگر باقی می

 سه دور ...



 

 

نهایت  ها با بی کردند. آن ام. دختران دیگر به آرامی حرکت می قدر احمق بوده ناگهان متوجه شدم که چه

 ای است. ی چهار مرحله دانستند که این یک مسابقه کردند چون می میسرعت و قدرتشان شنا ن

 توانستم حتی دور دوم را به پایان ببرم! کردم، مطمئناً نمی اگر با همین قدرت شنا می

 نفس عمیقی فرو دادم، سپس به آرامی بازدم کردم ... آرام ... آرام ...

 این شعار روز بود ... آرام ...

کشیدم؛  های عمیق می ام کردم. بازوهایم را باز کردم و به آرامی به عقب کشیدم. نفسهایم را هم آر ضربه

 طوالنی و آرام.

ای نگاهم با  وقتی چرخیدم و دور دوم را شروع کردم، تعداد زیادی از دخترها به کنارم رسیده بودند. لحظه

 گذشت یکی شد. نگاه دیردری که از کنارم می

 شکست. ضربه، ضربه، نفس، ضربه ... میاو هرگز ریتم یکنواختش را ن

. او خیلی کوچک و سبک بود و انگار روی دکر در طرف دیگر دیردری، یان را دیدم که آزاد و راحت شنا می

 کرد. آب پرواز می

داشتن هر حرکت بدنم تمرکز  تر از دیردری مشغول شنا شدم. باید روی آرام نگه در دور سوم، کمی عقب

 که رباتی هستم که برای شنای آرام برنامه ریزی شده است.کردم. تصور کردم  می

اش به محض چرخش تغییر کرد. چشمانش  دیردری چند ثانیه قبل از من وارد دور چهارم شد. حالت چهره

 رسید. باریک شدند و کل صورتش درهم و عصبی به نظر می

 خواهد برنده باشد. متوجه شدم که دیردری واقعاً می

 توانم او را ببرم؟ توانم به او برسم یا نه؟ آیا می میفکر کردم که آیا 

 چرخش سریعی انجام دادم و سرعتم را زیاد کردم.

 درد بازوهایم را نادیده گرفتم و به انقباض عضالت پای چپم اهمیتی ندادم.



 

 

 شکافتند. هایم آب را می خودم را جلو کشیدم و سخت تر دست و پا زدم. دست

 تر ... سریع

 اش نمایان بود. که پشت سرم افتاده بود و موجی از ناامیدی در چهره یان را دیدم

چلپ  شکافتند. صدای چلپ شدند و آب را به سمت جلو می ها و پاهایم را به جلو پرتاب می زنان دست ضربه

هایی شد که مسابقه را از کنار  آب تبدیل به خروش شد و این صدای خروش باعث شادی و هیجان بچه

 کردند. می استخر تماشا

 ام ممکن است منفجر شود. ی سینه تپید. با خودم فکر کردم که قفسه قلبم به شدت می

 کردند، انگار هزاران کیلو وزن داشتند. بازوهایم درد می

 تر ... سریع

 هایش را بشنوم. توانستم صدای نفس کنار دیردری رسیدم. نزدیک، خیلی نزدیک. می

 ای بود نگاهی انداختم.  به صورتش که غرق تمرکز سرسختانه

 حدس زدم که درست مثل الیوت است. شدیداً به برنده شدن عالقه دارد.

بارها به الیوت اجازه داده بودم که بازی را ببرد فقط به این دلیل که بیشتر از من به این موضوع اهمیت 

 طور بود. داد و دیردری هم همین می

اجازه دادم دیردری از من جلو بزند و دیدم که این چه تأثیری ی انتهایی رسیدیم،  وقتی به نزدیکی دیواره

 تاب شد. قدر برای اول شدن بی رویش گذاشت و چه

 با خودم گفتم چه اشکالی دارد؟ دوم شدن هیچ اشکالی ندارد.

 ها بلند شد. با برنده شدن دیردری صدای شادی بچه



 

 

ی دیواره را قاپیدم. تمام  ا باال کشیدم و لبهمن دیواره را لمس کردم و بعد روی آب غوطه ور شدم. خودم ر

زدم. چشمانم را بستم و با دو دست موهایم را عقب کشیدم و  نفس می لرزید. نفس کرد و می بدنم درد می

 شان بچکد. فشار دادم تا آب

انی . به زحمت توانستم خودم را از استخر بیرون بکشم. یکی از آخرین شناگربازوهایم خیلی خسته شده بودند

 بودم که بیرون رفتم.

 بقیه دور دیردری حلقه زده بودند. خودم را بین جمعیت دخترها چپاندم تا ببینم چه خبر است.

ها را مالیدم. راهنمای موقرمز را دیدم که چیزی را به دیردری داد؛ چیزی براق  سوختند؛ کمی آن چشمانم می

 رنگ. و طالیی

 و متفرق شدند.همه شادی کردند و بعد حلقه را شکستند 

 «خیلی خوب بود! من به تو نزدیک شدم اما تو خیلی سریعی!:»به طرف دیردری رفتم و گفتم 

او شیء طالیی رنگی را که آن راهنما به او داده بود باال « من در مدرسه عضو تیم شنا هستم.:»او جواب داد 

ی پادشاه  ویر قلم کاری شدهی طالیی درخشان که تص آورد. توانستم به وضوح آن را ببینم. یک سکه

توانستم  هایش را بخوانم اما می روی لبه  مارماالد لبخند زنان رویش نمایان بودو نتوانستم کلمات نوشته شده

 حدس بزنم که چه نوشته شده بود.

 «ی شاهی من است! این پنجمین سکه:»دیردری مغرورانه گفت 

 ی واقعی نبود. احتماالً حتی طالی واقعی هم نبود! سکهفکر کردم چرا این قدر هیجان زده است؟ آن یک 

 سکه زیر نور آفتاب برق زد.«ی شاهی چیست؟ سکه:»پرسیدم 

 «پیمایی برنده ها شرکت کنم. توانم در راه ی شاهی دیگر ببرم می اگر یک سکه:»دیردری برایم توضیح داد 

برای تبریک گفتن به دیردری به سمت ما  ها دیگر چیست اما ایوی و یان پیمایی برنده خواستم بپرسم راه

 دویدند و آن وقت هر سه با هم شروع به حرف زدن کردند.



 

 

 کند؟ کار دارد می ناگهان به یاد برادرم افتادم. الیوت کجاست؟ فکر کردم که او چه

دم که دخترهای دیگر رو برگرداندم و به طرف خروجی استخر رفتم. اما هنوز چند قدمی نرفته بو واز دیردری 

 زند. شنیدم کسی صدایم می

اش گم  هایش در حالت ناراحتی چهره آید. رنگ بنفش لب را دیدم که به طرفم میدور خودم چرخیدم. هالی 

 «ویندی! بهتر است یا من بیایی.:»شده بود. او گفت 

 «هان؟ اتفاقی افتاده است؟:»قلبم پایین ریخت. پرسیدم 

 «مشکلی پیش آمده.کنم  فکر می:»هالی به آرامی گفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 برای پدر و مادر اتفاق بدی رخ داده است!

 «ها ...؟ شان خوب است؟ آیا آنچه شده؟ والدینم؟! حال:»م فکری بود که به ذهنم رسید. فریاد زداین اولین 

های لرزانم انداخت. بعد هم من را به  ای را روی شانه و حوله« ایم. ما هنوز والدینت را پیدا نکرده:»هالی گفت 

 طرف نیمکتی در کنار استخر هدایت کرد.

 «یوت؟ چه اتفاقی افتاده؟ال:»کنارش نشستم و بلند گفتم 

ای رنگش به من خیره  های من حلقه کرد و کمی به من نزدیک شد. چشمان قهوه هالی بازویش را دور شانه

 «ویندی! مشکل این است که تو خیلی برای بردن در مسابقه تالش نکردی!:»شده بودند. گفت 

 «ببخشید؟!:»آب دهانم را قورت دادم 

کنم که  کردم و دیدم که تو در دور آخر سرعتت را کم کردی. فکر نمی تماشایت میمن :»هالی ادامه داد 

 «نهایت تالشت را برای بردن کرده باشی!

 ...«اما ... اما ... من :»من و من کنان گفتم 

 «گویم؟ درست می:»کرد. به نرمی پرسید  هالی بدون پلک زدن من را نگاه می

. فکر ی من بود مسابقه شنا در این فاصله عادت ندارم. این اولینمن ... من به :» من و من کنان گفتم 

 ...«کردم  نمی



 

 

 «دانی، نه؟ ای. اما شعار اردو را می دانم که تازه به اردو آمده می:»هالی، مگس را از روی پایم پراند و گفت 

 «ط بهترین ها!اش چیست؟ فق بینم! اما معنی کنم آن را می بله، البته. هرجا را نگاه می:»پاسخ دادم 

کنم نوعی اخطار باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم حاال با تو صحبت کنم  فکر می:»هالی متفکرانه گفت 

 «ویندی.

 «اخطار؟! اخطار در مورد چی؟:»فریاد زدم 

و بعد برگشت و با عجله « بینمت، باشد؟ بعداً می:»هالی جواب نداد. به زور لبخندی زد و بلند شد و گفت 

 رفت.

هایم پیچیدم و برای لباس پوشیدن به طرف خوابگاه راه افتادم. هنگامی که از  وله را محکم تر دور شانهح

گذشتم عمیقاً در فکر هشدارهای هالی بودم. چرا برنده شدن در یک مسابقه تا این  های تنیس می کنار زمین

نشان را جایزه بگیرم؟ چرا باید  ی شاهها بود؟ آیا فقط به این دلیل که یکی از آن سکه حد باید برایم مهم می

توانستم فقط در این بازی ها شرکت کنم، دوستان جدید پیدا  دادم؟ چرا نمی های جایزه اهمیت می به سکه

 کند؟ اخطار در مورد چه موضوعی؟ کنم و لذت ببرم؟ چرا هالی گفت که دارد به من اخطار می

معماگونه را از ذهنم بیرون بریزم. قبالً در مورد اردوی  سرم را تکان دادم و گویی سعی داشتم این سؤاالت

هایی که با  ها خیلی سخت بودند. بچه ی آن ورزشی از چند تا از دوستانم شنیده بودم. اردوهایی که به گفته

 خواستند برنده باشند، برنده، برنده. ای فقط می جدیت احمقانه

 کنم که این از همان اردوها باشد. فکر می

جا خواهند آمد  اندیشیدم، خوب. نیازی نیست که از این اردو خوشم بیاید. پدر و مادر خیلی زود به این کشان آه

 و من الیوت را خواهند برد.

 به روبرو نگاه کردم و ... الیوت را دیدم.

ای پهن شده بودند و  کننده به صورت روی زمین ولو شده بود. بازوها و پاهایش به طرز زشت و ناراحت

 نش بسته بود، غش کرده بود.چشما



 

 

 

 

 

 

 «الیوت! الیوت!:»ارش نشستم و صدایش کردم نک« وای!:»ی دردناکی سر دادم  ناله

و زد زیر خنده با « ی من گیر بیافتی؟ خواهی در این تله چندبار دیگر می:»او بلند شد و پوزخندی تحویلم داد 

و این باعث خنده بیشترش شد. دیدن « خیلی احمقی!:»اش زدم  تمام قدرتی که داشتم مشت محکم به شانه

اش را  شد. چرا من همیشه فریب شوخی احمقانه من در آن وضعیت احمقانه واقعاً باعث خوشحالی او می

کردم که حالش بد شده و غش  کند؛ و من هم همیشه باور می میخوردم؟ الیوت همیشه با من این کار را  می

 کرده است.

 «دیگر هرگز گولت را نخواهم خورد! هرگز!:»فریاد زدم 

ام این پسرک  بیا بازی تنیس روی میز مرا ببین. من وارد مسابقه شده:»الیوت روی پاهایش بلند شد و گفت 

چرخاند، اما  کند که بهترین است چون موقع سرویس زدن دستش را می دهم. او فکر می را شکست می 1جف

 «انگیز است. حالتش واقعاً رقت

 سپس دست مرا کشید.

 و دستم را رها کردم.« توانم بیایم، هنوز بدنم خیس است. باید لباس بپوشم. نمی:»جواب دادم 

 «کشد. من او را خیلی زود خواهم برد، باشد؟ نمیبیا دیگر. خیلی طول :»او اصرار کرد 

 زده بود. او واقعاً هیجان« الیوت!:»گفتم 

                                                           
1 . Jeff 



 

 

گیرم و بعد هم پنج تای دیگر را خواهم  نشان را جایزه می های شاه اگر جف را ببرم یکی از آن سکه:»گفت 

که پدر و مادر برای  این ها شرکت کنم. قبل از پیمایی برنده خواهم شش سکه ببرم تا بتوانم در راه برد. می

 مان بیایند. بردن

 «موفق باشی.:»کردم زیر لب گفتم  در حالی که موهایم را با حوله خشک می

 «ی شنا شرکت کردی؟ برنده شدی؟ در مسابقه:»الیوت دوباره دستم را کشید و پرسید 

 «باشد! باشد!:»من چشمانم را تاباندم و گفتم 

بان بزرگی از جنس کرباس  ای تنیس روی میز کشاند که زیر سایهالیوت مرا به طرف ردیفی از میزه

 رنگ قرار داشتند تا از تابش خورشید داغ محافظت شوند. سفید

کشید و با راکتش خیلی  او با سرعت خود را به یکی از میزهای انتهایی رساند. جف در آنجا انتظارش را می

 پراند. نرم و سریع توپ را پشت سرهم به هوا می

توانست به راحتی ببرد. اما جف پسر قوی هیکل  پسر الغر اندام کوچکی را تصور کرده بودم که الیوت میمن 

 صورت قرمزی با موهای بور و عضالت ورزیده بود! او دو برابر برادر من پهنا داشت!

برادر  تواند از این پسر ببرد. روی یکی از نیمکت های چوبی کنار میز نشستم و اندیشیدم که الیوت نمی

 شد. ی من متحمل شکست سختی می بیچاره

هنوز هیچ خبری از :»که بازی شروع شد، بادی آمد، کنار من نشست. به من لبخند زد و گفت  به محض این

 «شان خواهیم کرد. تان ندارم. اما پیدای والدین

 ا پاسخ داد.اش ر ما به تماشای مسابقه نشستیم. جف با همان چرخش مخصوصش سرویس زد و الیوت ضربه

هایش هرلحظه بیشتر و  کنم جف هم غافلگیر شده بود. ضربه در کمال حیرت، مسابقه واقعاً برابر بود! فکر می

 شدند! اش از روی میز رد می گرفتند و سرویس های چرخشی بیشتر شد و قدرت می

ازی را جف و دومی را الیوت اند که اولین ب ها قبل از این دوبار دیگر با هم بازی کرده بادی برایم گفت که آن

 برده است و این سومین و آخرین مسابقه است.



 

 

شود. او  بازی تا امتیاز شانزده رسید، بعد هم هفده و هیجده. متوجه شدم الیوت رفته رفته عصبی می

فشرد که رنگ  خواست هرطور شده مسابقه را ببرد. روی میز خم شده بود و راکت را آنچنان محکم می می

داد و تاب  چکیدند و با هر ضربه جا خالی می اش می های عرق از روی پیشانی ید شده بود. قطرهدستش سف

شد،  کوبید؛ و هرچه الیوت وحشی تر می آمد محکم می نالید و هر توپی را که به طرفش می خورد و می می

 کرد. بازی به امتیاز نوزده کشیده شد. تر عمل می جف در مقابل آرام

را از دست داد و راکتش را با عصبانیت روی میز کوبید. این عکس العملش را بارها دیده ای  الیوت ضربه

 توانست بازی را ببرد. ماند هرگز نمی طور عصبی باقی می بودم. اگر همین

ی سرویس زدن شد، دو انگشتم را باال آوردم و در دهانم گذاشتم و سوت  هنگامی که توپ را گرفت و  آماده

راکتش را با شنیدن صدای سوت من پایین آورد. این عالمت من بود قبالً بارها این کار را بلندی زدم. او 

 «آرام باش، الیوت. آرام.:» اش این بود  کرده بود، معنی

ی موفقیت برایم باال برد. و بعد دیدم که نفس عمیقی کشید ...  الیوت برگشت و انگشت شستش را به نشانه

 کرد. ه کمکش مییکی دیگر ... عالمت من همیش

ی محکمی  او توپ را باال انداخت و به طف جف سرویس زد. جف پاسخ ضعیفی داد. الیوت توپ را با ضربه

 به طرف راست هدایت کرد. جف تعادلش را از دست داد و نتوانست جواب بدهد.

 سرویس بعدی را جف زد.

د شد. چند بار روی قسمت جف فرود الیوت با ضربه بک هند جوابش را داد. خیلی نرم. توپ از روی تور ر

 آمد. 

 الیوت بازی را برد!

 ی پیروزی باالی سرش برد. هایش را به نشانه او با خوشحالی خندید و دست

 جف با عصبانیت راکتش را روی زمین کوبید و رفت.

 «. خیلی قوی است.آید خوب است. من از سبکش خوشم میبرادر تو خیلی :»بادی برخاست و گفت 



 

 

 «بله، مطمئناً.:»گفتم 

تو فقط _ پسر _ هِی :»ی پادشاه را به الیوت بدهد. با او دست داد و گفت  بادی با عجله رفت تا سکه

 «تای دیگر نیاز داری.  پنج

ت گرفت که من بتوانم ببینم. شاه ساش را طوری در د سپس سکه« مشکلی نیست.:»الیوت با تکبر گفت 

 لبخند زد.مارماالد حکاکی شده روی سکه به من 

ای را به عنوان نشان انتخاب کرده بود؟ او شبیه یک  چرا این اردوگاه چنین آدمک بادکنکی شکل مسخره

 ی بزرگ پودینگ بود گه تاج روی سرش گذاشته باشند. تکه

 «باید لباس عوض کنم.:»به الیوت گفتم 

خواهم تا  یگری پیدا کنم! میروم تا ورزش د من می:»ی طالیی را در جیب شلوارکش انداخت و گفت  او سکه

 «ی دیگری ببرم! شب نشده سکه

 برایش دست تکان دادم و به طرف خوابگاه حرکت کردم.

 چند قدمی بیشتر برنداشته بودم که صدای غرشی شنیدم.

ی عصالت بدنم قفل شده بود. صدای  کوب شده بودم. همه بعد زمین زیر پایم شروع به لرزیدن کرد. میخ

 لندتر شد.غرش شدیدتر و ب

 «زلزله!:» فریاد زدم 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

لرزید و میزها روی زمین باال و پایین  بان باالی میزهای تنیس هم می لرزید. سایه زمین به شدت می

 انوهایم درهم پیچیدند. تقال کنان سعی کردم تعادلم را حفظ کنم.زپریدند.  می

 «زلزله!:»ره با صدایی گرفته گفتم دوبا

حق با او او بود. صدای غرش خاموش شد و زمین در حرکت « نگران نباش!:»بادی به طرفم دوید و گفت 

 «افتد. طوری نیست. گاهی اتفاق می:»باز ایستاد. بادی توضیح داد 

طوری :»لرزیدند. گفتم  میتپید. پاهایم مثل بندهای الستیک باریکی  ام می قلبم هنوز دیوانه بار در سینه

 «نیست؟

کنند. بعد از چند ثانیه  ببین! هیچ توجهی به این موضوع نمی:»بادی به جمعیت اطراف اردو اشاره کرد و گفت 

 «شود. خود به خود تمام می

هایی که در مسابقه شطرنج شرکت کرده بودند  نگاه سریعی به اطراف انداختم. این بار هم حق با او بود. بچه

ی توپ زنی هم در زمین آن سوی استخر شنا بدون  ند نکردند و مسابقهلشان را از روی میز بازی ب نگاه حتی

 چنان ادامه داشت. ای توقف هم لحظه

 «افتد. یک یا دو بار در روز اتفاق می معموالً:»بادی گفت 

 «اما علتش چیست؟:»پرسیدم 

 «شود. یبه من مربوط نم:»هایش را باال انداخت و گفت  او شانه



 

 

 «لرزید! خطرناک نیست؟ همه چیز به شدت می –اما :»پرسیدم 

 ی توپ زنی رفته بود. بادی صدای مرا نشنید. او برای دیدن مسابقه

لرزم. هنوز صدای آن غرش وحشتناک را در  برگشتم و به سمت خوابگاه راه افتادم. احساس کردم دارم می

 شنیدم. هایم می گوش

شان لباس تنیس پوشیده بودند و  اه را باز کردم با ایوی و یان برخوردم. هردویکه در خوابگ به محض این

 شان تکیه داده بودند. های شان را روی شانه راکت های

 «کنی؟ های ورزشی فعالیت می تو در چه رشته»

 «ی پادشاه را بردی؟ سکه»

 «ی شنا عالی نبود؟ به نظرت مسابقه»

 «گذرد؟ ویندی، بهت خوش می»

 «کنی؟ زی میتنیس با»

آمدند.  زده به نظر می پرسیدند. واقعاً هیجان زدند و یک دو جین سؤال می هر دو با هم در یک آن حرف می

 ی جواب دادن هم ندادند. حتی به من اجازه

ما برای مسابقات تنیس به دخترهای بیشتری احتیاج داریم. یک دوره مسابقات دوروزه است. :»ایوی گفت 

 «به زمین، باشد؟بعد از ناهار بیا 

 «-اما  –ای نیستم  باشد. من آن قدرها حرفه:»گفتم 

 و هردو با عجله دور شدند. « بینمت! بعداً می:»یان فریاد زد 

 زنم و ضربات بک هند هر دو دستم عالی است. درواقع، من تنیس باز خوبی هستم. سرویس های زیبایی می

 العاده نیستم. اما من فوق



 

 

کردیم که یک دیگر را  گردیم. سعی نمی ، برای سرگرمی بازی می1و دوستم، آلیسون وقتی خانه بودم. من

 کردیم. مان را هم محاسبه نمی انداختیم. حتی امتیازهای بکشیم. گاهی اوقات فقط برای هم توپ می

 اد.ی اول هم ببازم، اتفاق مهمی نخواهد افت  تصمیم گرفتم که در مسابقات تنیس شرکت کنم و اگر در مرحله

 جا را ترک خواهیم کرد. جا برسند و من و الیوت ناچاراً این به عالوه، پدر و مادر هر لحظه ممکن است به این

 شان در ذهنم ترسیم شد. پدر و مادر ... تصویر چهره

ها باید حسابی از کوره در رفته باشند. حتماً خیلی نگرانند. امیدوار بودم حالشان خوب باشد  فکر کردم که آن

 گهان فکری به خاطرم رسید.نا

گذارم  گیرم و پیغام می افتادم. با خانه تماس می تصمیم گرفتم با خانه تماس بگیرم. باید قبالً به این فکر می

 گویم که من و الیوت کجا هستیم. و به پدر و مادر می

کنند. مادر همیشه او را به  میهای تلفنی را کنترل  پدر هرجا که برود، بعد از برگشت به خانه بالفاصله پیغام

شان مطمئناً از شنیدن پیغام من  اندازد. اما هردوی هایش برای از دست دادن یک تلفن دست می خاطر نگرانی

 خوشحال خواهند شد. به خودم تبریک گفتم و فکر خوبی کردم!

 حاال به یک تلفن نیاز دارم.

 جا ندیدم. عمومی آن شتم، اما هیچ تلفنباید در خوابگاه چندتایی باشد. دنبال میز اطالعات گ

کس پشت میز نبود تا بتوانم از او سؤال کنم. به راهروی طوالنی نگاهی انداختم. هردو طرف پر از اتاق  هیچ

 جا هم تلفن نداشت! بود. هیچ تلفنی در کار نبود. به راهروی دوم نگاه کردم. آن

عمومی در کنار ساختمان بلند و سفید  ا دیدن دو تلفنمشتاق تلفن زدن بودم، بنابراین با عجله دویدم و ب

 خوابگاه نفس راحتی کشیدم.

                                                           
1
 .Allison 



 

 

ترین تلفن را انتخاب کردم و گوشی را برداشتم و روی  قلبم به تپش افتاد. به طرفشان خیز برداشتم. نزدیک

را رها تلفن :»و ناگهان دو دست قوی مرا از پشت گرفتند و صدایی از من درخواست کرد  –گوشم گذاشتم 

 «کن!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 «هان!:»وار دور خودم چرخیدم  دیوانهغافلگیر شده بودم. تلفن را رها کردم و 

 «دیردری! تو مرا تا حد مرگ ترساندی!:»فریاد زدم 

 «دادم! ببین! متاسفم ویندی! اما باید بهت خبر می:»چشمان سبزرنگش مملو از هیجان برق زد 

 نشان را کف دستش دیدم. ی شاه او دستش را دراز کرد و من تعدادی سکه

 «العاده نیست. من همین االن ششمین سکه را هم بردم! به نظر تو خارق:»زنان اظهار کرد  نفس او نفس

 «ام! شود که موفق شده ها خواهم رفت! باورم نمی پیمایی برنده من امشب به راه:»نامطمئن جواب داد 

 «گویم. خیلی خوب است. تبریک می:»به او گفتم 

 هایش را در دست داشت. چنان سکه او هم« ای؟ ای نبرده تو هنوز سکه:»دیردری پرسید 

 «اوم ... نه هنوز.:»جواب دادم 

 «ها! ها نشان بده که چه داری ویندی. فقط بهترین خوب، به تالشت ادامه بده! به آن:»دیردری گفت 

ها، باشد؟  پیمایی برنده ما یک مهمانی داریم. در اتاق خودمان. درست بعد از راه:»دیردری ادامه داد 

 .«خواهیم جشن بگیریم می

 «عالی است! شاید بتوانیم از سالن غذاخوری پیتزا یا چیز دیگری بگیریم.:»جواب دادم 



 

 

ها را دید  ها خواهم گفت. هرکس که اول آن که خودم به آن به یان و ایوی هم بگو. یا این:»دیردری گفت 

 د.و درحالی که هر شش سکه را محکم در مشتش گرفته بود بیرون دوی« بینمت! بگوید! بعد می

زده  قدر هیجان زده کرده بود. آن زده بود، مرا هم هیجان زنم! دیردری خیلی هیجان متوجه شدم که لبخند می

 که به کلی تلفن را فراموش کرده بودم.

شدم و کمی خوش  می  جا یکی تصمیم گرفتم که به این اردو یک شانس دیگر بدهم. باید با روح این

 ی تنیس را خواهم برد! مسابقه ها! من آن گذراندم. فقط بهترین می

 همه با هم دور میز چوبی بسیار بزرگ سالن غذاخوری در ساختمان اصلی اردوگاه شام خوردیم.

خورد و انعکاسش  اتاق سقف بلند، دراز، گویی تا ابدیت ادامه داشت. صداهای بلند خنده به دیوارها می

خواستند در  داستانی برای گفتن داشت. همه می انداخت. هرکس تق می ای را به تق ها و ظروف نقره بشقاب

 هایشان که در طول روز انجام داده بودند صحبت کنند. مورد بازی

ی دو فراخواندند. دنبال الیوت گشتم اما نتوانستم او را درمیان جمعیت  بعد از شام، راهنماها ما را به مسابقه

 بیابم.

تابید. به محض غروب خورشید، آسمان  درختان تیره می پریده روی ای رنگ شب گرم و صافی بود. ماه نقره

 رنگ به بنفش و بعد به خاکستری تغییر رنگ داد. صورتی

 آمدند. هنگامی که هوا تاریک شد، دو نورافکن زردرنگ را دیدم که از انتهای زمین دو و میدانی به طرفم می

 کردند. حمل میهایی بودند که دو راهنما  تر آمدند متوجه شدم مشعل وقتی نزدیک

 مان را به سکوت فراخواند. صدای بلند نواختن ترومپت در فضای باز همگی

کنند اهمیت  خیلی به کاری که می:»به یان که کنارم ایستاده بود نزدیک شدم و در گوشش نجوا کردم 

 «دهند. می

رو  شدند به روبه میتر  ها نزدیک چنان که مشعل چشمانش هم« بله، خیلی مهم هم هست.:»یان جواب داد 

 خیره مانده بودند.



 

 

 «برای مهمانی امشب غذا داریم؟:»نجواکنان پرسیدم 

 «هیس!:»هایش گذاشت و گفت  یان انگشتانش را روی لب

ها به همراه صدای طبل از بلندگوها پخش  های بیشتری روشن شدند و بعد هم مارشِ بلند ترومپت مشعل

 شد.

کردیم؛ و بعد، در سوسوی نورهای لرزان و  ها را تماشا می یش مشعلما در سکوت ایستاده بودیم و نما

 نشانشان را درهمان روز برده بودند دیدم.  ی شاه هایی را که ششمین سکه های بچه زردرنگ، صورت

 هشت نفر بودند، پنج پسر و سه دختر.

های  ود و انعکاسش صورتها افتاده ب ها روی سکه شان دور گردنشان آویزان بود. نور مشعل های طالیی سکه

 کرد. پیمایی بودند روشن می ها را که در حال راه برنده

اش  هایش روی سینه رسید! سکه زده به نظر می دیردری در صف دوم بود. او خیلی خوشحال و هیجان

 شد. کردند و لبخند روی صورتش محو نمی جیرینگ می جیرینگ

 روی مان گذشت. . اما او از روبهیان و من برایش دست تکان دادیم و صدایش کردیم

ها شرکت  پیمایی برنده برندگانی را که امشب در راه:»ناگهان صدای یکی از راهنماها از بلندگوها پخش شد 

 «اند تشویق کنید! کرده

کردند به هوا برخاست. همگی سوت زدیم و فریاد  هایی که مراسم را تماشا می صدای فریادهای پرشور بچه

که آخرین مشعل هم از میدان دیدمان  هایی را که از کنارمان گذشتند تشویق کردیم تا این هکشیدیم و برند

 خارج شد.

 «ها! ها! فقط بهترین فقط بهترین:»صدای پشت بلندگو فریاد زد 

 «ها! ها! فقط بهترین فقط بهترین:»و ما هم جوابش دادیم 



 

 

هایمان خزیدیم. پسرها  شدند و همه به طرف خوابگاه ها روشن ها بود. چراغ پیمایی برنده این پایان مراسم راه

 در یک جهت و دخترها هم در یک جهت دیگر.

ها  مشعل:»کردیم به یان گفتم  چنان که به دنبال جمعیت دختران در مسیر منتهی به خوابگاه حرکت می هم

 «خیلی جالب بودند.

موفق شوم به دستشان بیاورم. تو در خواهم، شاید فردا  ی دیگر می من فقط دوتا سکه:»یان پاسخ داد 

 «کنی؟ بال شرکت نمی ی سافت مسابقه

 «نه، تنیس.:»به او گفتم 

کنند. کار تو برای بردن سکه خیلی سخت خواهد بود.  ای شرکت می باز حرفه تعداد زیادی تنیس:»یان گفت 

 «بال هم بازی کنی. باید سافت

 «آره ... شاید.:»جواب دادم 

 «دیردری کجاست؟:»اتاق منتظر ما بود. او هنگام ورود از من و یان پرسید ایوی از قبل در 

 «ما او را ندیدیم.:»یان جواب داد 

 «ها سرگرم است. ی برنده احتماالً با بقیه:»من اضافه کردم 

 ها را باال گرفت. و بسته« من دو بسته چیپس ذرت گیر آوردم، اما نتوانستم سالسا پیدا کنم.:»ایوی گفت 

 «چیزی برای نوشیدن داریم؟:»یدم پرس

 ی رژیمی نشانم داد. ایوی دو قوطی نوشابه

 «وای! چه مهمانی!:»یان خندید و گفت 

 «های دیگر را هم دعوت کنیم. شاید بتوانیم چندتا از دخترهای اتاق:»من پیشنهاد کردم 

 «قسیم کنیم.ها ت ها را با آن شویم نوشابه وقت مجبور می نه، هرگز! آن:»یان اعتراض کرد 



 

 

 و همگی خندیدیم.

حدود نیم ساعتی هرسه باهم شوخی کردیم و خندیدیم و منتظر دیردری ماندیم. روی زمین نشسته بودیم و 

ها را خوردیم و بعد هم  که متوجه باشیم تمام چیپس های ذرت را باز کرده بودیم. بدون این یکی از چیپس

 های سودا را باز کردیم. یکی از قوطی

 «پس او کجاست؟:»ساعتش نگاهی انداخت و گفت  یان به

 «هاست. وقت زیادی برای مهمانی نداریم. تقریباً نزدیک وقت خاموشی چراغ:»ایوی آهی کشید 

شاید فراموش کرده :»ی خالی چیپس ذرت را مچاله کردم و به طرف سطل آشغال انداختم و گفتم  من بسته

ام  ته را درون سطل بیاندازم. بسکتبال حقیقتاً ورزش مورد عالقهموفق نشدم بس« جا مهمانی داریم. که ما این

 نبود.

کجا :»او بلند شد و در طول اتاق شروع به راه رفتن کرد « اما مهمانی فکر خودش بود!:» ایوی جواب داد 

 «اند. ها برگشته تواند رفته باشد؟ همه دیگر االن درون خوابگاه می

 افتد. اراده از دهانم پریده بود. گاهی این اتفاق برایم می کلمات بی این« برویم و پیدایش کنیم.:»گفتم 

 گویم. که بفهمم چه می رسد، آن هم قبل از این ناگهان فکری به ذهنم می

 «آره! برویم!:»ایوی مشتاقانه موافقت کرد 

یوی، ما اجازه دانی ا آهای، صبر کنید! اجازه نداریم. تو که قوانین را می:»یان راهمان را سد کرد و گفت 

 «نداریم بعد از ساعت ده بیرون برویم.

گردیم. بیا دیگر یان، چه اتفاقی  کنیم و به داخل برمی رویم، دیردری را پیدا می ما سریع می:»ایوی جواب داد 

 «ممکن است رخ دهد؟

 «درست است. چه اتفاقی ممکن است بیافتد؟:»من وسط پریدم و گفتم 



 

 

و به دنبال من و ایوی به طرف در « باشد، باشد، اما امیدوارم گیر نیافتیم.:» یان پذیرفت؛ دو به یک بودیم

 خروجی راه افتاد.

چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ چه اتفاقی :»پرسیدم  پیمودیم از خود می طور که راهروی خالی را می همان

 «ممکن است بیافتد؟

دانستم اما پاسخ  شب تاریک خزیدیم. این را نمیشد. بیرون در و به درون  مدام این سؤال در ذهنم تکرار می

 «ها! خیلی اتفاق:»سؤال درون ذهنم این بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ای  ام. پشه ارد حمام داغ شدهتر شده بود. وقتی قدم به بیرون در گذاشتم احساس کردم و تر و مرطوب هوا گرم

 هایم له کنم اما نشد. کرد. سعی کردم او را بین دست دور سرم ویزویز می

زده لیز  های خیس شبنم هایم روی علف کردیم. کفش من و ایوی و یان در کنار ساختمان حرکت می

 ها از فراز درختان مسیر را روشن کرده بودند. خورد. نورافکن می

 کردیم. میما در سایه حرکت 

 «اول کجا را باید بگردیم؟:»ایوی نجواکنان گفت 

جا دور هم جمع شده  های امشب آن ی برنده از ساختمان اصلی شروع کنیم. شاید همه:»پیشنهاد کردم 

 «باشند.

 «جا خیلی ساکت است! شنوم. این اش را نمی من که صدای مهمانی:»یان گفت 

ها و هوهوی باد گرمی بود که بین درختان  خش برگ م بشنوم خشتوانست حق با او بود. تنها صدایی که می

 پیچید. می

ها به طرف ساختمان اصلی رفتیم. از کنار استخر شنا گذشتیم، خالی و ساکت بود. آب  چنان از میان سایه هم

 خورد. ها موج می مثل نقره زیر نور درخشان نورافکن

ام. اما ما نقشه داشتیم: پیدا  با لباس درون استخر پریده شب خیلی داغ و مرطوبی بود؛ خود را تصور کردم که

 کردن دیردری. وقت فکر کردن به شنای آخر شب نبود.



 

 

ها مرا به یاد الیوت انداختند. فکر کردم که  از کنار میزهای تنیس گذشتیم. آن. به یکدیگر چسبیده بودیم

 ست.خوابش خوابیده ا کند، احتماالً روی تخت کار دارد می االن چه

 های عاقل! مثل آدم

او مرا گرفت « وای! برگردید!:»های تنیس نزدیک شده بودیم که ناگهان ایوی فریاد زد  به اولین ردیف زمین

 و محکم به طرف حصار کشید.

 کرد. های نرمی را روی مسیر شنیدم، یک نفر داشت زیر لب زمزمه می صدای قدم

هایمان را حبس کردیم. او موهای مجعد مشکی  شت نفسمان با دیدن راهنمایی که از کنارمان گذ هرسه

شرت و شلوارک سفید که لباس  ای به چشم زده بود، با وجود شب تاریک! تی داشت و عینک آفتابی آبی تیره

 فرم راهنماها بود هم به تن کرده بود.

 نهایت خوشحال است. این بیلی است. خیلی جذاب است، همیشه بی:»یان به آرامی نجوا کرد 

نهایت خوشحال نخواهد بود اگر ما را بگیرد. ما توی دردسر بزرگی  خوب دیگر بی:»ایوی آهسته گفت 

 «خواهیم افتاد.

های تنیس  کنان از کنارمان گذشت. مسیر به پشت زمین داد، زمزمه بیلی در حالی که انگشتانش را تکان می

 قدر او را نگاه کردم تا از نظر ناپدید شد. پیچید. آن می

 س عمیقی کشیدم. در تمام مدت نفس نکشیده بودم!نف

 «رود؟ او کجا دارد می:»ایوی فکرش را بلند گفت 

 «پیوندد. شاید دارد به مهمانی ساختمان اصلی می:»گفتم 

 «پرسید؟ چرا از خودش نمی:»کنان گفت  یان شوخی

 «حتماً!:»گفتم 



 

 

های نصب  های تنیس گذشتیم. نورافکن کنار زمینهر دو مسیر را چک کردیم و بعد دوباره به راه افتادیم. از 

هایی که با هر تکان شاخ و برگ  های طوالنی و درازی ایجاد کرده بودند. سایه شده روی درختان سایه

رسیدند که روی زمین  رنگی به نظر می کردند و مثل موجودات سیاه درختان در باد مثل موج حرکت می

 خوردند. خزیدند و تاب می می

 گرما و رطوبت شب، عرق کرده بود. بر اثر

انگیز و ترسناک بود. احساس کردم که یکی از  های متحرک خیلی وهم رفتن در تاریکی با وجود آن سایه راه

 ها ممکن است برخیزد، دست مرا بقاپد و مرا به پایین بکشد. آن

 چه افکار عجیبی، نه؟!

 شوند، وقت خاموشی بود. ییکی خاموش م های خوابگاه یکی برگشتم و دیدم که پنجره

ها، به نظر رسید که ساختمان  ی یان زدم. او برگشت و به خوابگاه نگاه کرد. با خاموش شدن چراغ روی شانه

 در مقابل چشمانمان ناپدید شد و در سیاهی آسمان محو گردید.

 «شا ... شاید این فکر خوبی نبود.:»نجواکنان گفتم 

 کاویدند. را گاز گرفت. چشمانش در میان تاریکی می اش ایوی جواب نداد. او لب پایینی

 «االن وقت جازدن نیست، تقریباً به ساختمان اصلی رسیدیم.:»کنان گفت  یان خندید و سرزنش

ای پرشیب قرار داشت و پشت درختان  از وسط زمین فوتبال رد شدیم. ساختمان اصلی اردوگاه روی تپه

 بود. کهنسال و تنومند ساسافراس و افرا مخفی

ها در خاموشی مطلق فرو رفته  جا هم مثل خوابگاه الزم نبود خیلی از تپه باال برویم تا متوجه شویم که آن

 است.

 «هیچ مهمانی در کار نیست.:»زیر لب گفتم 

 «تواند باشد؟ خوب، پس دیردری کجا می:»ایوی آهی کشید و با ناامیدی گفت 



 

 

 «را بگردیم!طور است خوابگاه پسران  چه:»به شوخی گفتم 

 هر دو خندیدند.

 خاست گم شد. هایمان در صدای بلند و لرزانی که از همان نزدیکی برمی صدای خنده

 «این دیگر چه بود؟:»ایوی فریاد زد 

 «وای!:»ای کوتاهی سر دادم  کردم و دیدمشان و ناله سر بلند

های یک درخت کهنسال  آسمان مملو از خفاش بود. چندین دو جین خفاش سیاه رنگ که در مقابل نورافکن

 برای گرفتن ما شیرجه رفتند!_ در حال بال و پر زدن بودند، و بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 آمد. جیغ بلندی کشیدم و صورتم را با دو دست پوشاندم.کاری از دستم برنمی

 هایشان را حبس کردند. شنیدم که ایوی و یان نفس

 تر.ها بلندتر شد. نزدیکصدای جیغ خفاش

زنند و  میتوانستم نفس داغشان را پشت گردنم حس کنم و بعد احساس کردم که موهایم را چنگ می

 اندازند.صورتم را چنگ می

 شود.ی تخیل من هم خیلی فعال میها وسط باشد، قوهوقتی پای خفاش

کنان گفت : او دستهایم را از روی صورتم کنار کشید و اشاره« ویندی! طوری نیست!:»یان آهسته گفت 

 «ببین!»

ها به پایین شیرجه زده بودند اما نه برای گرفتن های سیاه لرزان دنبال کردم. خفاشنگاهش را به سمت بال

 ها روی آب استخر باالی تپه نشسته بودند.ما. آن

رفتند و در کمتر از یک ثانیه به  ها، دیدمشان که مثل دارت درون آب شیرجه میزیر نور درخشان نورافکن

 کشیدند.آسمان پر می

 «ها را دوست ندارم.من، من خفاش:»نجواکنان گفتم 



 

 

دانم که فقط حشرات و چیزهایی شبیه به آزارند و میدانم که بیطور. میمن هم همین:»ایوی اعتراف کرد 

 «خورند. اما با این حال به نظرم مورمورکننده هستند.این را می

تر داد تا سریع و من و ایوی را هل« خواهند آب بخورند.ها به ما کاری ندارند. فقط میخوب، آن:»یان گفت 

 از تپه پایین برویم.

ود. با این وجود هنوز چند قدمی جلو نرفته بودیم شانس بودیم که کسی صدای جیغ مرا نشنیده بخیلی خوش

 آمد. او را شناختم.مان میکه راهنمای دیگری را دیدیم که در طول مسیر باریک به سمت

 رسید.رنگش آویزان بود و تا کمرش میموهای خیلی بور و لختی داشت که از زیر کاله بیسبال آبی

 های کنار مسیر پنهان شدیم.بدون سر و صدا، هرسه پشت شاخ و برگ درختچه

 آیا او ما را دیده بود؟

 نفسم را در سینه حبس کردم.

 او به رفتن ادامه داد.

 «روند؟این راهنماها کجا می:»ایوی زیر لب گفت 

 «بیایید دنبالش برویم.:»پیشنهاد دادم 

 «عقب بایستید.:»بان گفت 

ها بیرون آمدیم و با شنیدن صدای غرشی ضعیفی  ن بلند شدیم. از پشت درختچهبه آرامی روی پاهایما

 کوب شدیم. صدای غرش شدیدتر شد و زمین شروع به لرزیدن کرد.سرجایمان میخ

ی من ترسیده بودند. بر ی دوستانم شدم. ایوی و یان درست به اندازهمتوجه هجوم موجی از وحشت در چهره

ها  چنان شدید شد که روی زانوهایمان افتادیم. چهار دست و پا روی علفشدت لرزش زمین افزوده شد. آن

 خورد. غرش تبدیل به ناله شد.تکان میلرزید و تکانمین میخم شده بودم. ز

 چشمانم را بستم.



 

 

 آرام خاموش شد. زمین برای آخرین بار لرزید و سپس آرام گرفت.صدا آرام

 ها در حال برخاستن بودند. خیلی آهسته.هایم را گشودم و به ایوی و یان نگاه کردم. آنچشم

 «از این حالت متنفرم!:»یان گفت 

 و روی پاهای لرزانم ایستادم.« این چی هست؟:»زیر لب گفتم 

داند. همیشه اتفاق کسی نمی:»تکاند گفت یان در حالی که شاخه های باریک علف را از روی زانوهایش می

 «افتد. چندمرتبه در روز.می

 «خواهم برگردم به خوابگاه.کنم باید دیردری را رها کنیم. میفکر می:»ایوی به آرامی گفت 

 «توانیم جشنمان را فردا با دیردری برگزار کنیم.آیم. میمن هم با تو می:»میلی جواب دادم با بی

 «کرده است.کار میتواند برایمان تعریف کند که امشب کجا بوده و چهاو می:»یان گفت 

 «این فکر از اولش هم اشتباه بود.:»گفتم 

 «این فکر تو بود!:»یان اظهار کرد 

 «بیشتر فکرهایم اشتباه هستند!:»دادم پاسخ 

ها ر اصلی برگشتیم. نگاهی به استخر انداختم. خفاشها پنهان شده بودیم به مسیکه در میان سایهدرحالی

 ها را ترسانده و به طرف جنگل فراری داده بود.ناپدید شده بودند. شاید صدای غرش ناگهانی آن

 چنان داغ اما ساکت و آرام بود.خش باز ایستاده بودند و هوا همها از خشبرگ

 رسید.هایمان روی مسیر خاکی و نرم به گوش میشدن کفشتنها صدای کشیده

 صدای پایی شنیدیم._ که بتوانیم حرکتی بکنیم یا درجایی مخفی شویم پیش از آن_  و بعد

 دویدن به طرف ما!_  های سریع، مثل دویدنقدم



 

 

 _ یک نفر _کنم کمکم کنید! خواهش می:»ای را شنیدم یاد دخترک بیچارهکمی خم شدم که ناگهان فر

 «کمکم کند!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 انگیزشان را به رقص آورد.های وهمجریان قوی و داغ باد درختان را تکان داد و سایه

 به عقب پریدم. از صدای فریاد دخترک شوکه شده بودم.

 «کنم!کمک کنید! خواهش می»

رنگش نیرنگی به پا داشت و تاپ ارغواهای تنیس شروع به دویدن کرد. شلوارک کوتاه آبیاو در کنار زمین

 را روی شلوارکش انداخته بود.

 ای اطراف صورتش ریخته بودند.شیانهبازوهایش را باز کرده بود و موهای بلندش به طرز وح

و مکی بود. همانی که میان درختان مخفی که دیدمش شناختمش. همان دختر موقرمز کک به محض این

 شده بود و به من و الیوت هشدار داده بود که وارد اردوگاه نشویم.

 «کمکم کنید!»

 های الغرش حلقه کردم و او را گرفتم.نههق کرد. من بازوهایم را دور شابه سمت من دوید و به شدت هق

 «نیست. راه است. طوری چیز روبه همه:»آرام در گوشش گفتم 

 و خود را از من دور کرد.« نه!:»او جیغ کشید 

 «چه اتفاقی افتاده؟ تو چرا بیرونی؟:»یان پرسید 



 

 

 «خوابت نیستی؟چرا در تخت:»ایوی در حالی که در کنار من قرار گرفت اضافه کرد 

 لرزید.دختر کوچولو جوابی نداد. تمام بدنش به شدت می

 ها کشید. یان و ایوی هم دنبالمان آمدند.دستم را قاپید و مرا به پشت بوته

راه نیستم! من  من روبه:»اش پاک کرد و گفت های کک و مکیدستی از روی گونههایش را دوشکدخترک ا

 «...  من  ...من  رو به راه نیستم ...

 «اسمت چیست؟:» ای پرسیدیان با صدای آهسته

 «چرا بیرونی؟:»ایوی تکرار کرد 

ها را دوباره شنیدم. درست باالی سرمان بودند. اما من به دخترک چشم دوختم و  صدای بال و پر زدن خفاش

 ها را نادیده بگیرم.سعی کردم آن

1اسم من، آلیسیا:»دخترک جواب داد 
 «جا برویم. خیلی زود!است. ما باید از این 

 «راه است، واقعاً.هان؟ نفس عمیق بکش آلیسیا. همه چیز روبه:»گفتم 

 «نه!:»او سری تکان داد و دوباره گفت 

 «جا در امانی. ما کنارت هستیم.تو این:»من اصرار کردم 

کس نیست! من سعی کردم به مردم هشدار بدهم. سعی کس، هیچما در امان نیستیم. هیچ:»او فریاد زد 

 هق گلویش خفه شدند.کلماتش بار دیگر در میان هق...« کردم به تو هم هشدار بدهم 

 «موضوع چیست؟:»ایوی پرسید 

 و به طرف دخترک گریان خم شد.« تو در مورد چه چیزی سعی کردی به ما هشدار بدهی؟:»یان پرسید 

 ....«من چیز وحشتناکی دیدم! من :»من کنان گفت آلیسیا من

                                                           
1 .Alicia 



 

 

 «چه دیدی؟:»صبرانه پرسیدم بی

توانم راجع به آن ها را دنبال کردم و او را دیدم. چیز ترسناکی بود. من ... من نمیآن:»آلیسیا جواب داد 

« جا دور شویم!صحبت کنم. ما باید فرار کنیم. باید به بقیه خبر بدهیم. به همه. باید فرار کنیم. باید از این

 نفسش را بیرون داد و تمام بدنش دوباره شروع به لرزیدن کرد.

 «جا فرار کنیم؟اما چرا ما باید از این:»اش گذاشتم و پرسیدم نهدستم را با مهربانی روی شا

چیز مرتب خواهد بود، خواست به او بگویم که همهخواست آرامش کنم. دلم مییاحساس بدی داشتم. دلم م

 طور قانعش کنم. دانستم که چهاما نمی

 چیزی او را تا این حد ترسانده بود؟ آیا او خواب بدی دیده بود؟مگر او چه دیده بود؟ چه

ش هایش روی صورتموهایش به خاطر خیسی اشک« باید همین حاال برویم!:»او به تندی تکرار کرد 

 «عجله کنید! باید فرار کنیم! من دیدمش!:»چسبیده بود. او بازوی مرا قاپید و محکم کشید 

 «چه چیزی را دیدی؟:»فریاد زدم 

 آلیسیا فرصتی برای جواب دادن پیدا نکرد.

 «گرفتمت!:»ها آمد و گفت راهنمای موسیاهی به طرف بوته

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 یخ زدم. تمام بدنم سرد شده بود.

 «کنی؟کار میجا چهتو این:» ی راهنما زیر نورافکن برق زد و پرسید  چشمان تیره

داری فضولی :»ی جواب دادن شدم که صدای دیگری قبل از من جواب داد نفس عمیقی کشیدم و آماده

کشیدم سختی نفس می، زنی با موهای سیاه و کوتاه. بهصدای راهنمای دیگری بود« کنی، درست است؟می

 ها خم شدم. هردو دوستم هم روی زانوهایشان نشسته بودند.و سعی داشتم صدایی ایجاد کنم. پشت بوته

 «کردی؟!کردی، میتو که مرا تعقیب نمی:»راهنمای اول پوزخندزنان گفت 

 «کردی!چرا باید تو را تعقیب کنم. شاید تو مرا تعقیب می:»راهنمای زن هم در جواب پوزخند زد 

حال ما را پشت ها فاصله داشتیم، با ایناند. فقط دو قدم با آن ها ما را ندیدهباخوشحالی متوجه شدم که آن

 ها ندیده بودند.بوته

جا را ترک کردند. من و دوستانم مدتی طوالنی گوش سپردیم تا جایی ی بعد، هر دو راهنما با هم آنچندثانیه

 که دیگر صدایشان را نشنیدیم. سپس روی پاهایمان بلند شدیم.

 «آلیسیا؟ حالت خوب است؟:»پرسیدم 

 «آلیسیا!:»یان و ایوی هم فریاد زدند 

 دختر کوچولو غیبش زده بود.



 

 

 کس نبود.در کناری به درون خوابگاه خزیدیم. خوشبختانه هیچ راهنمایی درون راهرو نبود. هیچما از 

 «ای؟دیردری، تو برگشته:»محض ورود به اتاق، یان صدا زد به

 جوابی نیامد. هیچ

 چنان خالی بود.خواب دیردری همچراغ را روشن کردم. تخت

 «بهتر است چراغ را خاموش کنی. االن وقت خاموشی است.:»ایوی اخطار کرد 

 خوابم رفتم و صبر کردم تا چشمانم به تاریکی عادت کنند.طرف تختدوباره چراغ را خاموش کردم. سپس به

دیردری کجاست؟ من کمی برایش نگران هستم. شاید با یکی از راهنماها، همه بیرون از :»ایوی پرسید 

 «اند.جا رفتهاین

و خم شدم « مطمئنم که او در جایی سرگرم مهمانی است و ما را فراموش کرده.:»ای کشیدم و گفتم خمیازه

 ام را کنار بزنم.تا روتختی

 «طور از دست ما فرار کرد؟ و چرا آن:»ایوی اضافه کرد 

 «عجیب است.:»زمزمه کردم 

خواهم می:»ی آن شب بود. او به طرف کمد لباس رفت  عجیب کلمه« عجیب درست است.:»یان گفت 

 «نشان دیگر ببرم.ی شاهخواهم دو سکههایم را برای خواب عوض کنم. فردا روز بزرگی است. میلباس

 «طور.من هم همین:» ای کشید و گفت ایوی خمیازه

 «شود!وای، نه! نه! نه! باورم نمی:»یان کشوی کمد لباس را باز کرد و فریاد کشید 

 

 

 



 

 

 

 

 

 «یان چه شده؟:»فریاد زدم 

خیلی :»چنان به کشوی باز زل زده بود. او گفت من و اوی از آن سوی اتاق به طرف کمد دویدیم. یان هم

 «تاریک است. من اشتباهی کشوی دیردری را باز کردم؛ و ... و ... خالی است!

 «هان؟:»زده گفتیم  من و ایوی هردو حیرت

 «کمد را نگاه کنید.:»رنگ و خاکستری درون کشو را وارسی کردم. کامالً خالی بود. پیشنهاد کردم  در نور کم

وسایل دیردری ناپدید :»چهار قدم بلند طول اتاق را طی کرد و در کمد را گشود و گفت _ ایوی با سه 

 «اند!شده

 شد.چنان تکرار میاین کلمه هم« خیلی عجیب است.:»گفتم 

 «جا رفته است؟که به ما بگوید از اینچرا بدون این:»یان پرسید 

 «کجا رفته است؟:»ایوی افزود 

 ندیشیدم سؤال خوبی است.درحالی که به کمد خالی خیره شده بودم ا

 دیردری کجا رفته بود؟

های کردند و لیوانها مدام با کاسه برخورد میی غذایی روز بود. قاشقصبحانه پر سروصداترین وعده

 شدند.وبیده میپرتقال روی میزهای چوبی بزرگ کآب



 

 

هایی که  بود. همه راجع به ورزشچنان بلند بود که گویی کسی پیچ صدای رادیو را تا آخر باز کرده صداها آن

 کردند. رنده بشوند، صحبت میها بمسابقاتی که تصمیم داشتند در آن_ قرار بود بازی کنند 

از من مشغول خوردن صبحانه شده بودند. من آخرین نفری بودم که دوش گرفتم، بنابراین یان و ایوی قبل 

 طرف سالن غذاخوری راه افتادم.به

 که در راهروی باریک بین میزها قرار گرفتم، دنبال دیردری گشتم، هیچ اثری از او نبود.محض اینبه

کردم. به آلیسیا و پدر که خیلی تالش کرده بودم، نتوانسته بودم خوب بخوابم. مدام به دیردری فکر میبا این

. انتهای یک ردیف از میزها الیوت را دیدم اندو مادرم که عجیب بود که مدت زیادی گذشته و دنبال ما نیامده

که به چندتا از پسرهای هم سن و سال خودش نشسته بود و بشقاب بزرگی پر از کلوچه جلویش گذاشته بود 

 ریخت.رنگی را رویشان می و داشت شربت تیره

 «الیوت چه خبر؟:»زدم تا راهم را باز کنم صدا زدم ها را کنار میدرحالی که صندلی

امروز یک مسابقه :»بخیر بگوید؛ فقط باهیجان گزارش داد برادرم به خودش زحمتی نداد که به من صبح

 «نشانم را هم ببرم!ی شاهتوانم سومین سکهحذفی دارم. می

 «انگیز است، چیزی در مورد پدر و مادر نشنیدی؟ هان؟خیلی هیجان:»چشمانم را تاباندم و جواب دادم 

نظرت این اردو نه هنوز. به:»ها را به یاد نداشت! بعد سرش را تکان داد طوری نگاهم کرد که گویی آن

 «شانس نبودیم؟ه نیست؟ ما خوشالعادفوق

ام، اما او فقط ای فکر کردم دیردری را دیدهجوابش را ندادم. چشمانم به میز دیگری دوخته بود. برای لحظه

 الیت شده بود.دختر دیگری با موهای بور و های

 چکید.اش میدهانش پر از کلوچه بود و قطرات شربت از چانه« ای؟ ای را نبرده هنوز سکه:»الیوت پرسید 

 «نه هنوز.:»جواب دادم 

و بعد زد زیر « ها!ها باید شعار اردو را برای تو عوض کنند، ویندی. فقط بدترینآن:»او پوزخندی زد و گفت 

 خنده. بقیه پسرهای دور میز هم خندیدند.



 

 

 کردن خودش است.طور که قبالً گفته بودم، الیوت عاشق سرگرمهمان

 چرخید.چنان دور دیردری میهماش را نداشتم. ذهنم  های دست و پا شکستهی شوخی اصالً حوصله

 ی سالن رفتم.ها را هل دادم و به طرف قسمت دخترانهو میزها و صندلی« بینمت.بعد می:»گفتم 

ای آغاز شده بود. مرغ در گوشه  خواست. جنگ املت تخمصدای خنده و شادی از میز کنار دیوار به هوا برمی

 یدند تا جلویش را بگیرند.سه تا از راهنماها باعجله دو

پرتقال ریختم و رای خودم یک لیوان آبمیز یان و ایوی پر بود. صندلی خالی در میز کناری پیدا کردم، ب

 ام را از کورن فلکس پر کردم. با این وجود اصالً احساس گرسنگی نداشتم.کاسه

او صدایم را نشنید بنابراین از جا پریدم و به دنبالش « هی!:»شد. صدا زدم جا رد میبادی را دیدم که از آن

 دویدم.

موهای بورش هنوز به خاطر حمامی که گرفته بود « سالم، چه خبر؟:»با لبخندی به من صبح بخیر گفت 

دانی که دیردری تو می:»داد، احتماالً عطر بعد از اصالح بود. پرسیدم خیس بودند و بوی عطر دلپذیری را می

 «کجا رفته است؟

 «دیردری؟:»او از تعجب چشمانش را باریک کرد و گفت 

 «اتاقی من است. دیشب به اتاق برنگشت. کمدش هم خالی است.یکی از دختران هم:»برایش توضیح دادم 

اش را به صورتش نزدیک کرد و انگشتش را به آرامی شاسیو بعد تخته« دیردری:»او متفکرانه تکرار کرد 

 «اُه ... بله ... او رفته است.:»هایش گل انداخته بود گفت لی که گونهروی آن کشید، بعد هم درحا

 «ببخشید! دیردری رفته! کجا رفته؟ به خانه!؟:»دم و گفتم به او خیره شده بو

« جا فقط نوشته که او رفته.کنم. اینبله، فکر می:»اه کرد و گفت اش را نگاو کاغذ روی تخته شاسی

 هایش از صورتی به قرمز تغییررنگ دادند.گونه

 «خیلی عجیب است. او با ما خداحافظی هم نکرد.:»گفتم 



 

 

و به طرف « روز خوبی داشته باشی!»را باال انداخت و لبخندی روی صورتش نشست. ها بادی شانه

:» میزغذاخوری راهنماها در جلوی سالن بزرگ راه افتاد. اما من به دنبالش دویدم و بازویش را گرفتم و گفتم 

 «ای به نام آلیسیا را پیدا کنم؟توانم دختربچهدانی کجا میبادی، یک سؤال دیگر. تو می

« ها.ترینها، فقط بهبروید بگیریدشان بچه:»بادی برای پسرهای آن طرف اتاق دست تکان داد و فریاد زد 

 «آلیسیا؟:»سپس به طرف من چرخید و گفت 

احتماالً شش یا هفت سالش است و موهای زیبا و قرمزرنگی دارد با دانم، بله، اسم فامیلش را نمی:»گفتم 

 «یک صورت گرد و پر از کک و مک.

 ...«آلیسیا :»اش را باال آورد او لب باالییش را جوید و دوباره تخته

داد تماشایش کردم. انگشتش روی اسمی اش روی لیست اسامی حرکت می نگشت اشارهچنان که اهم

او تخته را پایین آورد. به من لبخند زد، لبخندی « بله، آلیسیا.:»هایش گل انداخت متوقف شد و دوباره گونه

 «او هم رفته است!:»که بسیار عجیب بود. لبخندی که بسیار سرد بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

زنان  نفسها را دیدم که باعجله در حال ترک کردن سالن بودند. به طرفشان دویدم و نفسآن« ایوی! یان!»

 «باید با هم حرف بزنیم!:»فریاد زدم 

توانیم، دیرمان شده. اگر به موقع به زمین والیبال نمی:»هایش را با یک دست صاف کرد و گفت یان چتری

 «توانیم در مسابقات شرکت کنیم.نرسیم نمی

 «اما خیلی مهم است!:»صدا زدم 

آمد صدایم را شنیده باشند. دیدمشان که در آفتاب درخشان صبحگاهی ناپدید شدند. قلبم درون به نظر نمی

 ام به تپش افتاد. ناگهان احساس سرما کردم.سینه

الیوت، بیا :»زنی با پسر قدبلند مو بور و الغراندامی بود. گفتم  برادرم را دیدم که به شوخی در حال مشت

 «جا فقط یک دقیقه.این

 «ی یک حذفی؟توانم یادت رفته؟ مسابقه نمی:»او فریاد زد 

 پسر قدبلند و الغر از در بیرون دوید. من به طرف الیوت رفتم و راهش را بستم.

توانم شکستش بدهم. خواهم که دیر برسم. با جف مسابقه دارم. او را یادت هست؟ میولم کن! نمی:»گفت 

 «کند.او بزرگ است اما خیلی شل بازی می

زده های دیگر به ما زل  بچه« افتد.الیوت، اتفاق عجیبی دارد می:»او را به طرف دیوار هل دادم و گفتم 

 دادم.بودند، اما من اهمیتی نمی



 

 

خواهی بگذاری که به زمین بسکتبال بروم یا تو تنها کسی هستی که عجیب است. می:»الیوت فریاد زد 

در این اردو :»هایش را به دیوار چسباندم و با اصرار گفتم و شروع به هل دادن من کرد. دودستی شانه« نه؟

 و بعد رهایش کردم.« مشکلی وجود دارد الیوت.

های بلند است؟ احتماالً فقط گاز منظورت آن غرش:»اش را با یک دست عقب زد و پرسید او موهای تیره

 «است یا چیزی شبیه به این. یکی از راهنماها برایم توضیح داد.

 «شوند.ها دارند ناپدید می جا بچهکنم. اینها صحبت نمیدر مورد آن:»جواب دادم 

 «بازی در کار است؟های نامریی؟ منظورت این است که شعبدهبچه:»او زد زیر خنده 

دار نیست الیوت. چند نفر ناپدید دست از مسخره بازی بردار! اصالً خنده:»به او پریدم و با اوقات تلخی گفتم 

 «اما دیگر برنگشت! ها شرکت کرده بود.اند. دیردری در اتاق من بود. او دیشب در راهپیمایی برندهشده

 پوزخند الیوت محو شد.

طوری! امروز صبح بادی به من گفت که او رفته است. این:»زدم ادامه دادم درحالی که انگشتانم را به هم می

 «یا. او هم غیبش زده!طور دخترکی به نام آلیسو همین

پرسیدم « برگردند. چه اشکالی دارد؟  ها یک روز باید به خانهخوب بچه:»چشمان الیوت روی من دقیق شدند 

که بفهمند که تریلر از ماشین جدا شده خیلی از ما دور نشده بودند. پس پدر و مادر چی؟ مطمئناً قبل از این:»

 «اند؟اند؟ چرا افراد اردوگاه دنبالشان نرفتهچرا هنوز پیدایمان نکرده

و بعد مرا کنار زد و به طرف در « به من مربوط نیست!:»تفاوتی جواب داد الیوت شانه باال انداخت و با بی

های ورزشی موفق نیستی ناراحتی! اما به من خیلی خوش سابقهکه در مویندی، تو فقط از این:»حرکت کرد 

 «گذرد؛ پس خرابش نکن، باشد؟می

 ...!«اما ... اما ... الیوت :»من کنان گفتم من

 از کرد و درون آفتاب درخشان گم شد.او سری تکان داد و با هردو دست در را ب



 

 

کرد؟ هایم گوش نمیست بزنمش. چرا به حرفخوا هایم را از عصبانیت مشت کردم. واقعاً دلم میدست

 زده هستم؟ قدر ناراحت و وحشت توانست ببیند که چهنمی

چیز بر وفق مرادش شود؛ گویی همهچیز نگران نمیوقت برای هیچهایی است که هیچالیوت از آن دسته بچه

کنم که او کمی برای پدر و مادر نگران گذرد؛ بنابراین چرا باید این بار تحت تأثیر قرار بگیرد؟ اما فکر میمی

 شده بود.

 پدر و مادر ...

کردم. آیا تصادف کرده بودند؟ آیا این دلیلی ام احساس سنگینی میبه سمت در خروجی راه افتادم. در معده

 بود که به خاطرش هنوز سراغ من و الیوت نیامده بودند؟

خودم را سرزنش کردم :نه، با این فکرها بدترش نکن. اجازه نده تخیالت بر تو غلبه کنند و ناگهان به یاد 

کنم و یک پیغام دهم. به خانه تلفن میاالن انجامش می. بله، همینزدن به خانه افتادم تصمیم برای تلفن

 گذارم.برای پدر و مادر می

روی مسیر اصلی اردوگاه قدم گذاشتم و اطراف را جستجو کردم تا تلفن عمومی پیدا کنم. گروهی از دختران 

های سوی زمینچوب هاکی به دست از کنارم گذشتند. صدای سوت بلندی را از سمت استخر شنا که آن

 د.ها به گوش رسیتنیس قرار داشت شنیدم. بعد هم صدای شاالپ در آب پریدن بچه

 به جز من! _گذرانند همه دارند خوش می _اندیشیدم 

کننده های دیوانهتصمیم گرفتم که بعد از تلفن، ورزشی پیدا کنم، چیزی که بتواند ذهنم را از این نگرانی

 رهایی بخشد.

م. آبی کنار ساختمان خوابگاه برگشتم. با تمام سرعت به سمت اولین تلفن دوید-های سفیدبه طرف تلفن

 مان.ی خانهگوشی را به گوشم چسباندم و شروع کردم به گرفتن شماره

 تعجب فریاد کشیدم. و بعد ناگهان از

 



 

 

 

 

 

ای در اردو داشته باشی. العاده جان! روز فوقسالم، بچه:»صدای خوشحال و بلندی از پشت گوشی فریاد زد 

کند. سخت تمرین کن، سخت بازی کن و برنده شو. به خاطر این پادشاه مارماالد است که با تو صحبت می

 «ها!فقط بهترین _داشته باش 

 «وای! نه! یک پیام احمقانه!:»فریاد زدم 

 ....«ای در العادهجان روز فوقسالم بچه»

 پیام ضبط شده دوباره در گوشم تکرار شد.

 شی را گذاشتم و سراغ تلفن بعدی رفتم.گو

 «باز هم همان شاد و بلند! همان پیام ضبط شده!« اشی.ای در اردو داشته بالعادهجان! روز فوقسالم بچه»

کدامشان واقعی نبودند. فکر کردم کردند. هیچان همان پیام را پخش میشها را امتحان کردم. همهتمام تلفن

 جا باید تلفنی وجود داشته باشد که واقعاً کار کند.های واقعی کجا هستند؟ اینپس تلفن

هایی که من و ایوی دیشب ها و درختچهاز کنار ساختمان به مسیر خاکی برگشتم. هنگامی که از برابر بوته

شان مخفی شده بودیم گذشتم، عرق سردی بر بدنم نشست و به یاد آلیسیا افتادم. آفتاب درخشان بر پشت

ی  بان کردم و مشغول تماشای یک پروانههایم سایهتابید. دستم را باالی چشم پرشیب و پرعلف می یتپه

 خاکی در حال پرواز بود.های قرمز و صورتی کنار جادهسیاه رنگ سلطان شدم که بر فراز شمعدانی



 

 

خندیدند ها در همه طرف سخت مشغول بازی بودند و میگشتم. بچهمیلی به راه افتادم. دنبال تلفن میبا بی

 های وحشتناک خودم بودم.اندیشهشنیدم؛ عمیقاً درگیر کشیدند. من در واقع صدایشان را نمیو فریاد می

 !«_!  آهای _آهای »

شوم. الیوت و جف در حال پرتاب کرد دارم وارد زمین بسکتبال میصدای برادرم بود که به من اعالم می

 ی یک حذفی بودند.قهتوپ درون حلقه برای مساب

داد. برادرم هردو بازویش را در یتاپ صدا م کرد. برخورد توپ روی زمین آسفالت تاپجف توپ را دریبل می

 مقابل جف بلند کرده بود و راهش را بسته بود تا بتواند توپ را بگیرد.

 اما موفق نشد.

 طرف حلقه دیریبل زد و شوت کرد. اش را خم کرد و از زیر دست الیوت گریخت. توپ را بهجف شانه

 «دو امتیاز دیگر!:»و بعد پوزخندزنان فریاد کشید 

 «تو خطا کردی!:»الیوت اخمی کرد و سرش را تکان داد 

خواست جف حرفش را نشنیده گرفت. او دوبرابر الیوت قد داشت. مثل یک کشتی بسیاربزرگ! اگر می

 دیوار بکوبد. توانست با یک حرکت الیوت را بهمی

 تواند بازی را ببرد؟چیز باعث شده بود که الیوت فکر کند میچه

امتیازها چند به چند :»کرد پرسید اش را با پشت دستش پاک میجف در حالی که قطرات عرق روی پیشانی

 «ت.اس

 ی بیستزی به مسابقهبازد نیاکه بفهمم که برادرم دارد میبرای این« هیجده به ده:»الیوت با ناراحتی گفت 

 سؤالی نبود.

ها بازی را دو دستی گرفته بودم و از میان سیم زمین بسکتبال با حصار سیمی محصور شده یود. من حصار را

 کردم.تماشا می



 

 

یبل کرد و به خودش کمی فضا داد. سپس به هوا پرید و دست راستش را برای عقب توپ را دیرالیوت عقب

 پرتاب توپ باال برد که جف توپ او را قاپید.

 الیوت پرید و فقط هوا را پرتاب کرد!

 د و توپ را دودستی وارد حلقه کرد. امتیاز بیست به ده شد.جف دوبار توپ را دیریبل ز

 د. او به الیوت لبخند زد و با او دست داد.ی بعد جف بازی را برچند ثانیه

 «هایت شانسی بود!پرتاب:»زمزمه کرد داد کنان، درحالی که با او دست میالیوت اخم

آره، حتماً! به :»کرد جواب داد صورتش را پاک میهای رنگش عرقآستین آبیجف درحالی که با تی شرت بی

 «من تبریک بگو مرد، تو ششمین قربانی من هستی!

منظورت :»زد نفس میهایش را روی زانوهایش تکیه داده بود و نفساو دست« هان!:»الیوت به او خیره شد 

 «این است که ...؟

ها شرکت ی شاهی من است و امشب در راهپیمایی برندهبله، این ششمین سکه:»جف پوزخندی زد و گفت 

 «خواهم کرد!

 «ی دیگر احتیاج دارم. وای! خیلی عالی است. من هنوز سه سکه:»گونه هیجانی گفت الیوت بدون هیچ

 کند. قدمی به عقب برداشتم و حصار سیمی را رها کردم.ناگهان احساس کردم کسی مرا نگاه می

بادی از سمت مسیر خاکی به من زل زده بود و چشمانش را باریک کرده بود و دهانش حالتی عبوس و 

 ناراحت به خود گرفته بود.

 جا ایستاده بود و مرا زیرنظر داشت؟چند وقت بود که آن

رسید؟ حالت ناخوشایند پوزخندش عرق سردی بر پشتم نشاند. هنگامی که به قدر ناراحت به نظر میچرا این

تأسفم ویندی، تو باید م:»گفت اش را عمیقاً به من دوخت و به نرمی طرفش چرخیدم، جلو آمد و چشمان آبی

 «جا را ترک کنی!این



 

 

 

 

 

 دهانم از تعجب وا مانده بود.« ببخشید؟!:»به او زل زدم 

مثل دیردری _ جا را ترک کنم؟ گفت؟ من باید به کجا بروم؟ منظورش این بود که باید آناو چه داشت می

 و آلیسیا؟

اش تغییری نکرد  حالت جدی چهره«ی ورزشی پیدا کنی! تو باید بروی و یک رشته:»ادامه داد بادی به نرمی 

شاه مارماالد هرگز از این کار تماشا کنی.  را های دیگرطور در اطراف بچرخی و بازی بچه توانی همیننمی:»

 «آید!خوشش نمی

ک زشت کوچولو را زیر پا لگد کنم! خیلی عصبانی بودم. چه اسم خواهد آن بادکن قدر دلم میاندیشیدم که چه

 ای هم داشت. پادشاه مارماالد! اَه ...!احمقانه

 فکر کردم که بادی مرا تا حد مرگ ترسانده بود. آیا از روی قصد این کار را کرده بود؟

 دانست من به خاطر برخی مسایل ناراحتم. از کجا باید بفهمد؟نه. بادی که نمی

که ی طالیی را به او داد. و در حالیبادی با عجله به زمین بسکتبال رفت و برای جف دست زد و سکه

راه را برای خودت باز کردی، پسر! امشب در :»کرد فریاد زد ی موفقیت برایش بلند میانگشتش را به نشانه

 «ها!بینمت. فقط بهترینها میراه پیمایی برنده

هایش زا باال انداخت و بعد به بادی چیزی ای هم با الیوت صحبت کرد. برادرم چند باری شانه او چند کلمه

 هایشان را بشنوم.توانستم حرفاو را به خنده واداشت. نمی گفت که



 

 

، بادی دوباره سراغ من آمد. او بازویش را جا را ترک کردگامی که الیوت برای پیدا کردن ورزش بعدی آنهن

کنم که تو در این من فکر می:»ه کرد و مرا به خارج زمین بسکتبال هدایت کرد؛ گفت هایم حلقدور شانه

 «مورد خودجوش نیستی ویندی!

 توانستم بگویم؟چه چیز دیگری می« طور است.آره، گمان کنم همین:»جواب دادم 

ی تنیس شرکت آید. ابتدا، تو را در مسابقهدهم. ببین خوشت میخوب، من به تو برنامه ای می:»بادی گفت 

 «درست است؟_ کنی خواهم داد. تو تنیس بازی می

 «_  اما_ ای نیستم کمی! خیلی حرفه _بله، :»گفتم 

 «دهیم.ا میبال جبال بیا. باشد؟ ما تو را در تیم سافتبعد از تنیس، به زمین سافت:»امه داد بادی اد

 «این طور نیست؟_ذرانی کنم اگر به ما ملحق شوی خیلی خوش بگفکر می:»و بعد لبخند گرمی زد و گفت 

توانستم. بادی مرا تا دادم، اما نمیخواست هیجان بیشتری به خرج میدلم می« بله، احتماالً:»پاسخ دادم 

 های تنیس همراهی کرد.پشت یکی از زمین

آفریقایی که حدوداً هم سن و سال خودم بود داشت با کوبیدن توپ به دیوار _ ی آمریکایی دختر دورگه

 کرد.خودش را گرم می

 «چه طوری؟:»هنگامی که به او نزدیک شدم برگشت و با من احوالپرسی کرد 

 خودمان را به هم معرفی کردیم.« خوبم:»جواب دادم 

رنگی پوشیده بود و آن را روی شلوارک سیاهش ای بنفشنامش رُز بود، دختر قدبلند و زیبا. تاپ آستین حلقه

 هایش آویزان است.ای به یکی از گوشی نقرهانداخته بود و من دیدم که حلقه

نشان ی شاهخوش بگذرد. مراقب او باش ویندی. رُز قبالً پنج سکه:»بادی یک راکت به دستم داد و گفت 

 «برده است!

 «تو تنیس باز خوبی هستی؟:»تاباندم پرسیدم درحالی که راکت را در دستم می



 

 

 «طور؟ آره، تقریباً. تو چه:»رز سر تکان داد و گفت 

 «کنیم.دانم. من و دوستم همیشه برای سرگرمی بازی مینمی:»صادقانه گفتم 

وقت من هیچ:»اش عمیق و از ته گلو بود، خوشم آمد. باعث شد من هم بخندم. او اظهار کرد رز خندید. خنده

 !«کنمبرای سرگرمی بازی نمی

 گفت.حقیقت را می

مدتی توپ را بین هم رد و بدل کردیم تا خود را گرم کنیم. رز به جلو خم شد، بدنش را کش و قوس داد و 

کردیم! ی قهرمانی بازی میکه داشتیم در آخرین ست مسابقهشروع به ضربه زدن کرد، درست مثل این

 شد. متر ه، او قویشروع شد وقتی مسابقه

هایش را جواب شدم که برای رُز حریف قابلی نیستم. چند باری شانسی بعضی از سرویس خیلی زود متوجه

 دادم!

ام نکرد و  هند دو دستی من خندید. اما هرگز مسخره های بک ز واقعاً ورزشکار خوبی بود. چند باری به ضربهر

 فرستاد تا بازی ادامه پیدا کند.های آرامی میبرایم ضربه

 ها را پشت سر هم برنده شد.او ست

 زده بود.یجاناش بسیار هحقیقتاً به خاطر به دست آوردن ششمین سکه .به او تبریم گفتم

در راهپیمایی :»و لبخندزنان گفت زن راهنمایی که قبالً هرگز او را ندیده بودم جلو آمد و سکه را به رز داد 

 «بینمت.های امشب میبرنده

از او تشکر کردم و « زمین سافتبال درست آن طرف تپه است ویندی.»سپس به طرف من چرخید و گفت :

بدو! بگذار کمی انرژی بگیری! فقط _ راه نرو! :»به طرف جهتی که اشاره کرده بود راه افتادم. او صدا زد 

 «ها!بهترین



 

 

کردم. چرا  نباشد. بعد مطیعانه شروع به دوید کنم صدایم را شنیدها ناراحتی زیر لب غرغر کردم. فکر نمیب

راحت کنار استخر  توانستممیقدر شتابان؟ چرا نخواندند؟ چرا اینقدر مرا به این سو و آن سو فرا میهمه این

 زدم.غر می چنان در سکوت با خودمخواهد بکنم؟ هملم بدهم و هر کار دلم می

ای آمد. خیلی حرفهخوشم میهنگامی که به زمین سافتبال رسیدم کمی حالم بهتر شد. واقعاً از این بازی 

 زن خوبی هستم.نیستم اما توپ

ها مختلط هستند و دو دختری که امروز صبح موقع خوردن صبحانه سر میزشان نشسته متوجه شدم که تیم

 بودم هم در تیم حضور دارند.

توانی در تیم ما بازی کنی. هستم. می 1سالم. من رونی:»ها چوبی برایم پرت کرد و گفت یکی از آن

 «توانی توپ بزنی؟می

ین بازی توپ بله، گمانم. گاهی اوقات بعد از مدرسه در زم:»دودستی چوب را در هوا قاپیدم و جواب دادم 

 «زنم.می

 «پ بزنی.توانی اولین نوبت را تو توبسیار خوب. می:»او سری تکان داد و گفت 

ها سر م. سپس بچههای دیگر را صدا زد و ما دور هم حلقه زدیم و اسم تیممان را بلند گفتیرونی بچه

 جایشان رفتند.

نشان ی شاهمان سکهاگر برنده شویم همه:»اش یک عقاب خال کوبی شده بود پرسید  پسری که روی شانه

 «گیریم؟می

 «طور است. بله، همین:»رونی گفت 

 همه از شادی فریاد کشیدند.

 «از حاال شادی نکنید. ما باید اول بازی را ببریم!:»رونی گفت 

                                                           
1 .Ronni 



 

 

زدم. اما زن دور اول بودم باید چند ضربه میاو در اطرافمان چرخی زد و دستوراتی صادر کرد. چون من توپ

. از بقیه دور شدم و پشت که این کار را بکنم، تصمیم گرفتم کمی چوبم را بتابانم و تمرین کنمقبل از این

 خط اصلی سوم قرار گرفتم.

رمی تاب دادم. دوست داشتم چوب را کمی باالتر ببرم. بازوهایم هایم را دور چوب حلقه کردم و به ندست

 خیلی قوی نیستند، بنابراین تاباندنش باالی سرم برایم سخت بود.

 چوب خوبی بود. چند بار دیگر به نرمی تابش دادم.

 و با تمام قدرت چرخاندم._ هایم بردم آن را پشت شانهسپس 

 بادی را پشت سرم ندیده بودم.

ض برخورد ی سختی به او وارد کرد. به محاش فرود آمد و ضربهی سینهچوب دست محکم روی قفسه

 هایش، صدای تاپ بلندی به گوش رسید.ا دندهچوب ب

 کرده بود و به شدت ترسیده بودم. چوب را روی زمین انداختم و عقب رفتم. حیرت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

اش را برایم تنگ کرد. یک دستش را باال آورد و با انگشت لبخند بادی روی صورتش محو شد و چشمان آبی

تری برایت پیدا ست سبکاز کارت خوشم آمد؛ اما فکر کنم بهتر باشد چوب د» به من اشاره کرد و گفت:

 «کنیم.

» ا ایستاده بودم و به او زل زده بودم:جطور مبهوت در آنخشکم زده بود. همان« هان؟» دهانم باز مانده بود:

 «؟_بادی 

 «بار دیگر بتابانش ویندی.اش راحتی؟ یکباه» او چوب را از روی زمین برداشت و آن را به من داد و پرسید:

شم دوخته بودم. منتظر بودم که از درد فریاد چنان به او چبا دستانی لرزان چوب دست را از او گرفتم. هم

 اش را بگیرد و روی زمین بیافتد.بکشد، سینه

های آلومینیومی سبک بعضی از چوب:»زد گفت حالی که با یک دست موهای بورش را عقب میاما او در

 «هستند. شروع کن! تکانش بده!

خواستم مطمئن شوم که دیگر به او صدمه تخواهم زد. یعد چوب دست را چند قدم از او فاصله گرفتم. می

 باال بردم و تاباندم.

 «طور است؟ خوب، چه» او پرسید:

 .«خوبِ خوب است» کنان گفتم:منمن

 ی موفقیت باال برد و رفت تا با رونی صحبت کند.او انگشتش را به نشانه



 

 

قدر محکم که ممکن بود اش کوبیدم، آنخبر است؟ من چوب را به سینهجا چهبا خودم فکر کردم وای! این

 شکسته باشد یا حداقل نفسش را بند بیاورد.هایش را چندتا از دنده

 اما بادی انگار حتی متوجه هم نشد!

 خبر است؟جا چهاین

 سر شام ماجرا را برای یان و ایوی تعریف کردم.

اما :»گفتم « کنی محکم نبوده است.ات آن قدرها هم که فکر میاحتماالً ضربه» یان پوزخندی زد و گفت:

د و به حرف صدای عجیبی ایجاد کرد! مثل شکستن تخم مرغ یا چیزی مثل این! با این وجود او لبخند ز

 «زدن ادامه داد!

 «از ته دل فریاد بکشد!احتماالً صبر کرده تا از میدان دید همگان خارج شود و بعد » ایوی گفت:

 آمد.یام نمخود را مجبور کردم که مثل دو دوست دیگرم به این حرف بخندم، اما خنده

 خیلی عجیب بود.

ای طاقت بیاورد و حتی آخ هم نگوید! بازی را  کس نمی تواند در مقابل چنان ضربهمنظورم این است که هیچ

 داد؟ت میبا امتیاز ده باخته بودیم. اما بعد از آن صدای تاپ چه کسی به بازی اهمی

با هالی حرف  به میز راهنماها در آن سوی سالن نگاه کردم. بادی در انتهای میز نشسته بود و می خندید و

 رسید.زد. کامالً سرحال به نظر میمی

اش بارها، صدای تاپ ناگهانی چوب دست را که روی سینهکردم. بارها و در تمام طول شام به او نگاه می

 توانستم از مغزم بیرونش کنم.خورده بود در ذهنم شنیدم. نمی

اندیشیدم. شب پر بادی رفتیم، سخت به این موضوع می ها بیرون میچنان که برای دیدن راهپیمایی برندههم

 ها روشن شدند و از روبروی مان گذشتند.بود. مشعل

 زدند.می شان گویی زمین را چنگهایشدند و شاخه خوردند و خم و راست میدرختان در وزش باد تکان می



 

 

ها راه افتادند. رز برایم دست تکان داد و من جف را هم، که مغرورانه در موسیقی مارش نواخته شد و برنده

 هایش را به گردن آویخته بود، دیدم.کرد و سکهانتهای صف حرکت می

خوردند. بعد از مراسم، باعجله به اتاقم برگشتم و به رختخواب رفتم. افکار ترسناک زیادی در مغزم چرخ می

 ها را فراموش کنم.م و آنخواست زودتر بخوابمیدلم

 صبح روز بعد، به هنگام صبحانه، رز و جف هم ناپدید شده بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

های زمیندانستم که او سخت مشغول بازی در یکی از تمام صبح دنبال رز و جف و برادرم گشتم. می

رانی در انتهای ی اردوگاه تا پیست اتوموبیلورزشی است. اما همه جا را، از زمین فوتبال در ابتدای محوطه

 محوطه را، گشتم و او را نیافتم.

 آیا الیوت هم ناپدید شده بود؟

 ور شدند.آوری به ذهنم حملهه و وحشتفکرهای ناراحت کنند

 کردیم!تر ترک میباید این اردوگاه لعنتی را هرچه سریع

 کردم.رفتم و مدام این کلمات را با خودم تکرار میدر طول مسیر خاکی مورب راه می

زنگ کوچک، از روی تابلوهایی که همه جا نصب شده شاه مارماالد، همان تصویر بادکنکی شکل بنفش

 نمود.انگیز می اش هم برایم مورمور کننده و وهم تی لبخند کارتونیزد، ح بودند به من لبخند می

رفتم و چشمانم هر چهره را به دنبال الیوت جستجو داشت. هرچه جلوتر میاردوگاه شاه مارماالد یک مشکلی 

 یافت.کرد، ترس و وحشتم افزایش میمی

ویندی، تو :»بادی بعد از ناهار پیشم آمد و مرا به زمین سافتبال برگرداند و با حالتی عبوس و گرفته گفت 

توانی تیمت را تنها بگذاری. دیروز را فراموش کن. تو هنوز هم شانس داری. اگر امروز برنده شوید، نمی

 «گیرید.تان یک سکه جایزه میهمگی



 

 

خواست برادرم را ببینم و دلم خواست والدینم را ببینم. دلم میخواستم. دلم مینشان نمیی شاهمن سکه

 ترک کنم!جا را خواست آنمی

فکر کردن زن نایستادم. در عوض به گوش چپ زمین رفتم، جایی که زمان زیادی برای دیگر در جایگاه توپ

 داشتم.

ها اهپیمایی برندهاندیشیدم نباید خیلی سخت باشد. من و الیوت، بعد از شام، وقتی همه مشغول تماشای ر

رسانیم. سپس پیاده یا سواره خود را به رویم و خود را به جاده میخزیم، از تپه پایین میهستند بیرون می

 رویم.رسانیم و به ایستگاه پلیس میاولین شهر می

 تواند به راحتی پدر و مادرمان را پیدا کند.دانستم که پلیس میمی

 کردم پیدا کردن الیوت بود.حاال تنها کاری که باید می ای بود، نه؟ی سادهنقشه

 مان بازی را هفت به نه باخت.تیم

که تیم بازنده شده بود خیلی ناامید و غمگین بودند، اما من های دیگر از اینمن تا آخر مقاومت کردم. بچه

 دادم.کمترین اهمیتی به این موضوع نمی

دیدم که رفتیم بادی را هایمان می گاهای برنده شوم. هنگامی که به طرف خوابهنوز نتوانسته بودم هیچ سکه

 رسید.تش کامالً ناراحت و عصبی به نظر می کند. چهرهمرا تماشا می

 «ات چیست؟ ورزش بعدی_ ویندی :»او مرا صدا زد و گفت 

ام دویدن  ام و به رفتن ادامه دادم. با ناراحتی فکر کردم که ورزش بعدیتظاهر کردم که صدایش را نشنیده

 است. دویدن و فرار کردن از این مکان ترسناک.

گذشتم، زمین دوباره غرید و شروع به لرزیدن کرد. این بار، آن را نادیده وقتی از جلوی ساختمان اصلی می

 گرفتم و به رفتن به سمت خوابگاه ادامه دادم.



 

 

اش آید و دو پسر دیگر همراهیتا بعد از شام الیوت را پیدا نکردم. او را دیدم که از سالن غذاخوری بیرون می

دیگر را به دیوار زدند و یکزدند و به پهلوی هم ضربه میبلند حرف مید و بلندخندیدنها میکنند. آنمی

 «الیوت! الیوت! آهای الیوت! صبر کن!:»کوبیدند. دنبالش دویدم و صدا زدم می

 «طور است؟ اُه ... سالم. اوضاع چه:»او از دوستانش روی برگرداند و گقت 

 «ای که خواهری هم داری؟فراموش کرده:»با عصبانیت پرسیدم 

 «ببخشید؟!:»ش را باریک کرد و گفت او چشمان

 «تمام روز کجا بودی؟:»م پرسید

ها را و زنجیر دور گردنش را باال گرفت تا سکه« بردم.یها را ماین:»لبخندش روی لبانش قد کشید و گفت 

 «تا دارم.حاال پنج:»که برده بود ببینم 

 «جا برویم!ما باید از این_ العاده است. الیوت خارق:»میلی گفتم ا بیب

 «هان؟ برویم؟:»او صورتش را جمع کرد و با سردرگمی گفت 

 «همین امشب!_ بله، باید این اردوگاه را ترک کنیم :»اصرار کردم 

 «گز!توانم. هرنه، نمی:»الیوت پاسخ داد 

نبال الیوت از کردند. من به دزدند و راهشان را باز میها ما را کنار میها برای دیدن راهپیمایی برندهبچه

 های کنار ساختمان کشیدم.سالن خارج شدم. بعد او را به کنار راه خاکی هل دادم و روی علف

 «توانی؟ برای چه؟نمی:»پرسیدم 

 را به طرفم گرفت. و گردنبندش« ام.نه! تا وقتی که ششمین سکه را نبرده:»او گفت 

 «_ الیوت، این مکان خطرناک است! و پدر و مادر باید :»فریاد زدم 



 

 

گرفت جلوی صورتم می را دوباره و درحالی که گردنبند پر از سکه« کنی.تو حسودی می:»حرفم را قطع کرد 

 «ای؟برده_ ای ای نبردههیچ سکه:»ادامه داد 

خواست. او یک احمق عشق مسابقه بود. خواست او را بزنم. واقعاً دلم میهایم را مشت کردم. دلم میدست

 .خواست همه چیز را ببردهمیشه می

 «الیوت، تو اصالً نگران پدر و مادر نیستی؟:»نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم با آرامش صحبت کنم 

 «چرا، کمی.:»ای نگاهش را پایین انداخت و گفت  لحظه

 «جا برویم و پیدایشان کنیم!خیلی خوب، ما باید از این:»اظهار کردم 

 «ی ششم را بردم.که من سکهی دو و میدانی، بعد از این فردا، بعد از مسابقه:»او جواب داد 

 توانستم بگویم؟دهانم را باز کردم که با او بحث کنم. اما چه می

ی ششم را ببرد، تا زمانی که آن را خواست سکهتواند لجباز باشد. اگر میقدر می دانستم که برادرم چهمی

 کرد.جا را ترک نمیبرد آننمی

بعد از  ، فردابسیار خوب:»توانستم به زور به این کار وادارش کنم. گفتم توانستم با او بحث کنم و نمینمی

 «رویم! چه برده باشی چه باخته باشی. قبول است؟جا میمراسم صبحگاهی از این

 بعد هم دنبال دوستانش دوید.« باشد. قبول است.:»او کمی فکر کرد و گفت 

کردم به یاد طور که نگاهشان می شب شرکت کرده بودند. همانهای آن چهار بچه در مراسم راهپیمایی برنده

 ناختم و قبالً در راهپیمایی شرکت کرده بودند.شهایی افتادم که میبچه

 دیردری، رز، جف ...

ها را برده بودند؟ آیا االن در صحت و سالمت در  شان به خانه برگشته بودند؟ آیا والدینشان آنآیا همه

 هایشان نشسته بودند؟خانه

 ام.قدر دچار ترس و وحشت شدهدلیل ایناندیشیدم که شاید بی



 

 

 گذرانند. چرا فقط من این همه نگرانم؟رسید که همه در اردو خوش میبه نظر می

 و بعد ناگهان به یادآوردم که فقط این من نبودم که نگران شده بودم.

 ی اشک ریزان آلیسیا در نظرم مجسم شد.چهره

قدر اصرار داشت که به ما هشدار بدهد که از  چنان باعث وحشتش شده بود؟ چرا آناو چه دیده بود که آن

 جا فرار کنیم؟این

 به خودم گفتم که شاید هرگز این را نفهمم.

دانستم که خواست به خوابگاه برگردم. میها پایان گرفت، دلم نمیهنگامی که مراسم راهپیمایی برنده

 آور زیادی ذهنم را به خود مشغول کرده بودند.توانم بخوابم. افکار وحشتنمی

ی مسیر  گشتند، من خود را در سایه پنهان کردم و از کنارههایشان برمیهای دیگر به اتاقچنان که بچههم

 بود خزیدم. دار که ساختمان اصلی رویش ساخته شدهی شیبخاکی به طرف تپه

. شب ابری و انداختممیها های پرشاخ و برگ پنهان شده بودم و خود را روی علفها و درختچهپشت بوته

 ی بود و هوا سنگین و مرطوب بود.خنک

های ریز قرمزرنگی را در دوردست، چراغ ها و ماه را پوشانده بودند.به آسمان نگاه کردم. ابرها روی ستاره

تواند کردند. هواپیما یود. فکر کردم که مقصدش کجا میی تاریک آسمان حرکت میدیدم که آهسته در پهنه

 باشد.

 ها شروع شد و باد موهایم را نوازش کرد.خش برگصدای خش

ام را  ردم آرامش از دست رفتهستاره نگاه کردم و سعی کردم خود را  آرام کنم. سعی کدوباره به آسمان بی

 یابم.باز

ها  ا پشت بوتهبعد از چند دقیقه، صدایی به گوشم رسید. صدای پا بود. روی زانوهایم خم شدم و خود ر

 کشیدم.



 

 

 صداها بلندتر شدند. دختر خندید.

ها نگاهی انداختم. دو راهنما را دیدم که با سرعت در طول مسیر منتهی به با احتیاط از بین شاخ و برگ

 داشتند.باالی تپه گام برمی

رسید که خیلی رفتند. به نظر میپشت سرشان، گروهی دیگر از راهنماها را دیدم که به سمت باالی تپه می

 .عجله دارند

 ها پایین کشیدم و در تاریکی مخفی شدم.خودم را پشت بوته

ها روند. باید یک جور گردهمایی راهنماها باشد. تی شرتشان به طرف آن ساختمان میمتوجه شدم که همه

طور که خود را از دیدشان دور تشخیص بود. همان فیدشان در آن تاریکی به راحتی قابلسهای و شلوارک

 داشته بودم، رفتنشان را تماشا کردم. نگه

تر از ورودی ساختمان، از مسیر خارج اما در کمال تعجب دیدم که وارد ساختمان نشدند! چند یارد آن طرف 

 شدند و به طرف جنگل رفتند.

 رفتند؟داشتند کجا می

دو گروه دیگر از راهنماها هم در میان درختان جنگل ناپدید شدند. متوجه شدم که باید بیش از صد راهنما در 

 روند.شان امشب به درون جنگل میاردو باشد که همه

 ی راهنماها رفتند. بعد خیلی آهسته روی پاهایم برخاستم.صبر کردم تا همه

 ها.ها روی سایهدیدم. سایهبه جنگل خیره شدم، اما هیچ چیز به جیز تاریکی نمی

ها بادی و هالی را شناختم. آن ها مخفی کردم و از میان شاخهباز هم صدا شنیدم و دوباره خود را پشت بوته

 های بلند و کشیده در کنار هم گام برداشتند.دو با قدم

انگیز تعقیبشان های وهم هیصبر کردم تا کامالً دور شدند. سپس از مخفیگاهم بیرون پریدم و از میان سا

 کردم.



 

 

 روند.فهمیدم که راهنماها کجا می ترس از گیرافتادن نتوانست جلویم را بگیرد. باید می

های بر زدند و از روی تنه های بلند را کنار میکردند، علفبادی و هالی باعجله در بین درختان حرکت می

 پریدند.زمین افتاده می

در نهایت حیرت، ساختمان سفیدرنگ و کوتاهی در نوار ضعیف جنگل مثل یک سراب ظاهر شد. ساختمان 

 با ارتفاع کم روی زمین ساخته شده بود و سقفی گنبدی شکل داشت.

ی اسکیموهاست! این ساختمان عجیب دیگر چه از پشت درختان دزدکی نگاهش کردم. فکر کردم شبیه کلبه

 نظر پنهان بود؟جا در بین درختان از بود؟ چرا این

درون خزید و بادی رفتند. هالی از ورودی کوتاه به رنگی داشت که از طریق آن به داخل میی سیاه دریچه

 هم او را دنبال کرد. حدود یک دقیقه صبر کردم. سپس به طرف دریچه گام برداشتم.

ای درنگ کردم. به درون تپید. چه ساختمان عجیب و کوچکی! مثل یخ! لحظهام میبم به شدت در سینهقل

 شنیدم. از خودم پرسیدم که چه کار باید بکنم؟توانستم چیزی ببینم. صدایی هم نمینگاهی انداختم اما نمی

 باید داخل شوم؟

 بله.

 شدن خم کردم. نفس عمیقی کشیدم و سرم را برای وارد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

رفت و چراغ قرمزرنگ کوچکی که نزدیک زمین ی بلند در راهروی نیمه تاریک ورودی پایین میسه پله

 جا بود.نصب شده بود تنها منبع نوری آن

 ی قرمزرنگ قدم گذاشتم و بعد ایستادم و گوش سپردم. به محوطه

توانستممی بشنوم. صداهای آرامی را در حال صحبت از اتاق کناری 

کشیدم، آرام به طرف صداها رفتم. چهارچوب دری در  درحالی که دستم را روی دیوار لخت و سیمانی می

 سمت راستم نمایان شد. در باز بود.

 همان بیرون ایستادم و بعد خیلی آرام و با احتیاط نگاهی به درون انداختم.

ق مربع شکل بسیار بزرگی بود و چهار مشعل که هر طرف آویزان شده بودند، نور نارنجی رنگ خود را در اتا

 کردند. اطراف پخش می

های چوبی بزرگی در مقابل یک سکوی کوچک نشسته بودند. روی سکو تابلوی  راهنماها روی نیمکت

 ها. رنگی نصب شده بود و رویش نوشته بودند: فقط بهترین بنفش

 جا یک آمفی تئاتر کوچک است. چیزی شبیه به سالن اجتماعات. جه شدم که آنمتو

 جا جمع شده بودند؟ جا در اعماق جنگل؟ چرا راهنماها امشب در این اما چرا این

 هایم نیاز نبود خیلی منتظر بمانم. برای فهمیدن جواب پرسش



 

 

داشت. سپس به طرف  قدم برمیها خیلی سریع  بادی روی سکوی کوچک رفت. او زیر نور نارنجی مشعل

 راهنماها برگشت.

 به طرف در خزیدم. هیچ مشعلی در انتهای سالن روشن نبود. آن پشت کامالً تاریک بود.

ی کمد مانندی باز بود و من خود را درون آن  پاورچین از کنار دیوار پشتی راه افتادم. در گنجه پاورچین

شان سیخ نشسته بودند و او  اها بالفاصله ساکت شدند. همههایش را باال برد و راهنم کشیدم. بادی دست

 کردند. خیره نگاه می

صدایش به دیوارهای سیمانی برخورد کرد و انعکاس « وقت آن است که خود را تازه کنیم.:»بادی صدا زد 

 یافت.

 آمد. کرد و صدایی از کسی در نمی کس حرکت نمی راهنماها صاف نشسته بودند. هیچ

رنگ از زنجیر  نشان است. سکه طالیی ی شاه را از جیبش بیرون کشید. متوجه شدم که سکهای  بادی سکه

 بلندی آویزان بود.

 «وقت آن است که خود را تازه کنیم، که رسالتمان را از نو آغاز کنیم.:»بادی گفت 

 شد. خشش آن میها باعث در داد، نور مشعل چنان که آن را در هوا تکان می ی طالیی را باال برد هم او سکه

حاال « کنم. طور که من این کار را می هایتان را پاک کنید، همان هایتان را پاک کنید. ذهن ذهن:»او ادامه داد 

 کرد. دیگر خیلی آهسته و نرم صحبت می

 خورد. جلو و عقب. ی طالیی درخشان خیلی آرام به جلو و عقب تاب می سکه

 «هایتان را پاک کنید. ... ذهن پاک کنید ... پاک کنید:»بادی تکرار کرد 

 کند. ها را هیپنوتیزم می متوجه شدم که او دارد آن

 کرد و خودش هم هیپنوتیزم شده بود! ی راهنماها را هیپنوتیزم می بادی داشت همه

 شنیدم باور کنم! دیدم و می توانستم چیزهایی را که می قدمی به جلو برداشتم. نمی



 

 

ایم. برای  جا آمده را برای خدمت به ارباب پاک کنید! برای همین است اینهایتان  ذهن:»بادی اظهار کرد 

 «خدمت به ارباب با تمام شکوه و عظمتش!

 «برای خدمت به ارباب!:»ی راهنماها یک صدا فریاد زدند  همه

 از خودم پرسیدم که ارباب دیگر کیست؟

 کنند؟ ها راجب به چه صحبت می آن

 دش برای راهنماها ادامه داد.بادی به خواندن کلمات شعارمانن

 زد. چشمانش گشاد شده بود و اصالً پلک نمی

 «کنیم! کنیم! احساس نداریم! و خود را وقف خدمت به ارباب می ما فکر نمی:»او فریاد زد 

 و بعد ناگهان پاسخ چندتا از سؤاالتم را فهمیدم.

اش کوبیدم روی  دست سافتبال را به سینهفهمیدم که چرا بادی از درد فریاد نزد، چرا وقتی چوب  حاال می

 زمین نیافتاد و غش نکرد.

او احساساتش را با هیپنوتیزم دور کرده بود؛ گویی طلسم شده بود. چوب دست را حس نکرده بود، هیچ چیز 

 کرد! را احساس نمی

 «ها! فقط بهترین:»بادی هر دو مشتش را باال برد و فریاد زد 

ها به نظر عجیب و  رنگ مشعل شان در نور نارنجی های خیره چهره« ها! بهترین فقط:»راهنماها تکرار کردند 

 رسیدند. مبهوت می

همه با هم شعار را بارها و بارها تکرار کردند. صدایشان روی دیوارها « ها! ها! فقط بهترین فقط بهترین»

 ها. کرد؛ درست مثل عروسک شد. فقط دهانشان حرکت می یافت و بلندتر می انعکاس می

 «توانند به ارباب خدمت کنند! ها می فقط بهترین:»بادی فریاد زد 



 

 

 «ها! فقط بهترین:»راهنماها یک بار دیگر یک صدا خواندند 

را پایین آورد و در جیب  چرخاند. بعد آن ی طالیی را باالی سرش می در تمام طول مراسم، بادی سکه

 شلوارکش انداخت.

 اتاق در سکوتی محض فرو رفت.

 آور. ی سنگین و وهمسکوت

 و بعد ناگهان من عطسه کردم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 هایم را جلوی دهانم گرفتم. دست

 خیلی دیر بود.

 دوباره عطسه کردم.

 دهان بادی از تعجب باز شد. انگشتش را در هوا بلند کرد و به طرف من اشاره کرد.

 تعداد زیادی از راهنماها روی پاهایشان پریدند و شروع به چرخیدن دور خودشان کردند.

 جا فرار کنم؟ ها مرا بگیرد از آن که یکی از آن ستم قبل از اینتوان به طرف در رفتم. آیا می

 نه.

 هیچ راه فراری وجود نداشت.

 لرزیدند. اما خود را به زور مجبور به حرکت کردم. به دیوار چسبیده بودم. پاهایم می

 چرا به درون اتاق آمده بودم؟ چرا در همان راهروی امن نمانده بودم؟

 «جاست؟ خیلی تاریک است. او کیست؟ کی آن:»گفت  یصدای بادی را شنیدم که م

ها مرا خواهند گرفت و به درون  اندیشیدم خوب است! او مرا نشناخته! او مرا نشناخته. اما بعد از چند ثانیه، آن

 نور خواهند کشید.



 

 

 گام دیگری به عقب برداشتم. یکی دیگر.

 تاریکی رویم افتاده بود.

 «وای!:»از راه پله به پایین سقوط کنم. فریاد زدم دور خودم چرخ زدم. نزدیک بود 

 ای در کار نبود. گنجه

 شدند؟ پیچید. به کجا منتهی می هایی از جنس سنگ سیاه با شیب زیاد به پایین می پله

 ها تنها راه فرار من بودند. ای نداشتم. پله توانستم حدس بزنم، اما چاره نمی

 های صاف سر می خوردند. هایم روی سنگ ها پایین کشیدم. کفش پلهبه دیوار تکیه دادم و خود را از 

 نردیک بود سکندری بخورم و با سر به پایین سقوط کنم. اما دیوار را قاپیدم و خود را نگه داشتم.

 تر. پیچید. پایین و پایین ها به پایین می پله

 داد. ترشیده میهوا داغ و نمناک شده بود. نفسم را در سینه حبس کردم. هوا بوی شیر 

 ها پیچید و بوی ترشی به دماغم خورد. ی ضعیفی در راه پله ناله

 شوم؟ آیا راهنماها مرا هنگام فرار دیده بودند؟ به عقب چرخیدم. آیا تعقیب می

 کردند. ها مرا تعقیب نمی شنیدم. آن نمی  نه. خیلی تاریک بود و من هیچ صدایی را در راه پله

 مد؟آ این بوی بد از کجا می

دانستم  ی دیگری داشتم می خواستم بیشتر از این پایین بروم. اما چه چاره جا بمانم. نمی خواست همان دلم می

 گردند. که آن باال دنبالم می

 دستم را به دیوار چسباندم و به طرف پایین حرکت کردم.

تشخیص دادم. غرش دیگری از ای را  پریده راه پله به تونل دراز و باریکی ختم شد. در انتهای تونل نور رنگ

 انتهای تونل به هوا برخاست و زمین شروع به لرزیدن کرد.



 

 

هایم روی  تر شده بود. کفش تر و مرطوب نفس عمیقی کشیدم و با سرعت طول تونل را طی کردم. هوا داغ

 کرد؟ رسد؟ آیا مرا به خارج هدایت می لغزیدند. فکر کردم این تونل به کجا می لجن کف تونل می

هنگامی که به انتهای تونل نزدیک شدم، هجوم بوی ترش در هوا مرا به خفگی انداخت. سرفه کردم و 

 ام را بگیرم. تقالکنان سعی کردم جلوی استفراغ معده

 انگیزی! چه بوی نفرت

 هایی که روزهای متمادی زیر آفتاب مانده باشند. مثل بوی گوشت فاسد و تخم مرغ گندیده بود! مثل آشغال

 اش کنم! توانستم در دهانم مزه و دستم را روی دهانم فشار دادم. بوی خیلی تندی بود، میهر د

 خورد. جلوی استفراغم را گرفتم. یک بار، دوبار. حالم داشت به هم می

های تازه شکفته، یا به  به خودم دستور دادم: به این بوی بد فکر نکن! به یک چیز دیگر فکر کن. به گل

 طر شیرین.ی خوش یک ع رایحه

 ام را آرام کنم. باالخره موفق شدم معده

ام را گرفتم تا بوی گند را حس نکنم و به طرف انتهای تونل حرکت کردم. تونل به  بعد، با دو انگشت بینی

ترین چیزی  ترین و ترسناک به زشت_ اتاق خواب بسیار بزرگ و روشنی ختم شد. ایستادم و به او خیره شدم 

 م دیده بودم!ا که در طول زندگی

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

یواشکی به درون روشنایی نگاه کردم و چندین دوجین بچه دیدم که همگی سطل، تی و شلنگ آب در 

 دست داشتند!

رنگ و غول پیکر هستند. بالونی که  در ابتدا فکر کردم که در حال تمیز کردم آن بادکنک که نه بالون بنفش

 بود!تر  ی هم بزرگترین مراسم روز عید شکرگذار  از بزرگ

ها را به اطرافش ساییدند، بالون غول پیکر  ها را رویش ریختند و تی اما به محض این که آب درون شلنگ

کنم؛ بلک او یک جانور است! یک جانور  ی بلندی سر داد و من متوجه شدم که به یک بالن نگاه نمی ناله

 زنده! من در حال نگاه کردن به یک هیوال بودم!

 کردم! االد نگاه میداشتم به پادشاه مارم

رنگ  انگیزی از لجن بنفش او نه تنها یک نشان خوش یمن کوچک و بامزه نبود، بلکه برآمدگی چاق و نفرت

 ی یک خانه بزرگی داشت و یک تاج طالیی سرش گذاشته بود. بود که به اندازه

آلود بنفشش را باز های گوشت  پاییدند. او لب دو چشم خیس بسیار بزرگ و زردرنگ روی سرش اطراف را می

های بزرگ پشمالوی  ای دیگری سر داد و دریایی از مایع لزج و سفیدرنگ چسبناکی از سوراخ کرد و ناله

 اش به بیرون پاشید. بینی

توانستم تحملش کنم.  ام را گرفته بودم اما دیگر نمی که بینی خاست. با وجو این انگیز از بدنش برمی بوی نفرت

 همه با هم!_ ، آشغال گندیده، شیر ترشیده و الستیک نسوخته داد بوی ماهی مرده می



 

 

تکان  رنگش باد کرده بود و تکان پرید و شکم بنفش تاج طالیی روی سر خیس و چسبناکش باال و پایین می

 خورد. گویی اقیانوسی درونش جریان داشت! بعد هم آروغ متعفنی زد که دیوارها را لرزاند! می

ها دور هیوالی زشت حلقه زده بودند،  سخت مشغول کار بودند. آن_ ها  از آن تعداد بیشماری_ ها  بچه

 شستند. رویش شلنگ گرفته بودند و با تی و اسفنج و برس او را می

ریخت. تپ، تپ، تپ.  آن چیزهای گرد و  کردند، چیزهای کوچکی روی سرشان می چنان که کار می و هم

 ریختند. کوچک روی زمین هم می

 حلزون!

 ریختند! شدند و روی زمین می ها از روی پوست پادشاه مارماالد کنده می ونحلز

های لزج و چسبناک است دوباره حالم بد شد  ای از حلزون هنگامی که متوجه شدم که آن جانور ترسناک توده

 و به استفراغ افتادم.

 به درون تونل خزیدم و دو دستی جلوی دهانم را گرفتم.

شستند: چرا  توانستند این بوی متعفن و وحشتناک را تحمل کنند؟ چرا مدام او را می طور می ها چه این بچه

 کردند؟ قدر سخت کار می این

 شناسم نفسم بند آمده بود. ها را می وقتی متوجه شدم که برخی از آن

 آلیسیا!

. موهای قرمزش پاشید او شیلنگی را دودستی گرفته بود و روی شکم باد کرده و متورم هیوال مارماالد آب می

کرد با صدای بلند گریه  طور که به سختی کار می اش چسبیده بودند و همان خیس شده بودند و به پیشانی

 کرد. می

 جف را هم دیدم که در حال کشیدن تی اسفنجی روی پهلوهای هیوال بود.



 

 

صدایی از درونم برنخاست. دهانم را باز کردم که جف و آلیسیا را صدا کنم اما نفسم در گلو گیر کرد و هیچ 

 بعد ناگهان یک نفر به طرفم دوید. خود را به زحمت درون تونل کشیدم و از زیر نور کنار رفتم.

 دیردری!

هایش هم  اش خیس و به هم ریخته بودند و لباس الیت شده_  اسفنج خیسی در دستش بود. موهای های

 خیس و چروک شده بودند.

 «دیردری!:»باالخره با صدایی گرفته گفتم 

 «جا برو! ویندی فرار کن! از این:»او فریاد زد 

 «کنید؟ افتد؟ چرا این کارها را می جا چه اتفاقی دارد می این _اما  _اما :»من کنان گفتم  من

 «ی پادشاه مارماالد بشوند! توانند برده ها می ها! فقط بهترین فقط بهترین»کنان زیر لب گفت: هق دیردری هق

 لرزید زل زده بودم. که در مقابل من از سرمای آب به خود می به او« هان؟»

اند. اوی  نشان برده ی شاه هایی که شش سکه ها هستند. همان ها همه برنده بینی؟ این نمی:»دیردری گفت 

 «کند. بهترین کارگران! ها را اسیر می ترین بچه قوی

 «برای چه؟_ اما :»پرسید 

شدند. یک بار  کردند متالشی می شدند و وقتی به زمین برخورد می میها از روی پوست جانور جدا  حلزون

دیگر آروغ غرش مانندی از دهان بوگندوی هیوال خارج شد و بوی متعفن را در فضای باالی سرمان پخش 

 کرد.

 «شویید؟ ی شما او را می چرا همه:»از دیردری پرسیدم 

ستشو شود! باید بدنش را خیس نگه داریم. او او باید مدام ش_ او :»هق کنان توضیح داد  دیردری هق

کشاند و وادارشان  ها را به این پایین می ترین بچه تواند بوی متعفن خودش را تحمل کند. بنابراین قوی نمی

 «کند که شب و روز او را بشویند. می



 

 

 «دیردری؟_ اما :»گفتم 

او ما را  _او  _ای استراحت کنیم  ظهاگر سعی کنیم که لح _اگر از شستنش دست برداریم :»او ادامه داد 

 لرزید. تمام بدنش به شدت می« ها را خورد! سه تا از بچه امروز _او  _خواهد خورد! او 

 «نه!:»توانستم نفس بکشم فریاد زدم  درحالی که از ترس نمی

_ شوند  یهای وحشتناک که از بدنش خارج م انگیز است. آن حلزون او خیلی نفرت:»کنان گفت  دیردری ناله

 «آن بوی غیرقابل تحمل.

راهنماها همگی هیپنوتیزم شده :»او بازویم را گرفت. دستش خیس و سرد بود.  آهسته در گوشم نجوا کرد 

 «ها را تحت کنترل دارد. شاه مارماالد هستند و او آن

 «دانم. می_ می :»گفتم 

خواهش _ عجله کن، ویندی، کمک بیار  جا برو! از این:»دیردری بازویم را کمی فشار داد و درخواست کرد 

 «کنم. می

 ی خشمگینی هردویمان را از جا پراند. زوزه

 «وای نه! او ما را دیده است! خیلی دیر شده!:»دیردری نالید 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ی دیگری کشید.هیوال زوزه

 لرزیدیم.دیردری بازویم را رها کرد و هر دو به طرفش چرخیدیم در حالی که از ترس به خود می

کشید. چشمان زرد خیسش بسته های ترسناک میها زوزهاو زیر سقف بلند ایستاده بود و برای ترساندن بچه

 هنوز نه._ بود. او من و دیردری را ندیده بود 

سپس اسفنجش را بلند کرد و به طرف جایگاهش در کنار شاه « برو کمک بیار!:»دیردری نجواکنان گفت 

 مارماالد دوید.

 ای سر جایم یخ زده بودم. از ترس و ناباوری!برای لحظه

آروغ غرش مانند دیگری مرا از افکارم جدا کرد و وادارم کرد به درون تونل بگریزم. حداقل حاال دیگر 

 لرزد.دانستم که چرا زمین اردوگاه مدام میمی

های مارپیچ رسید. با خودم فکر کردم آیا ممکن است  بوی گند و متفن مرا تا انتهای تونل دنبال کرد و به پله

توانستم ها را نجات بدهم؟ چه کار میچهتوانستم آن بطور می دوباره بتوانم در هوای آزاد نفس بکشم. چه

 توانستم درست فکر کنم. کرده بودم که نمی  قدر وحشتبکنم. آن

های بنفش شد؛ لبدویدم، مدام تصویر کریه آن هیوال جلوی نظرم مجسم میچنان که درون تاریکی میهم

های زشت و سیاه رنگ با فشار از چرخاند و حلزون کرد و چشمان زرد و بزرگش را میو زشتش را باز می

 زدند.درون پوست زمختش بیرون می



 

 

هایی را که اسیر  آن دانستم نباید نگران خودم باشم. باید بچهها که رسیدم از پا درآمدم؛ اما میبه باالی بله

قبل از _ های دیگری را که در اردو بودند طور بچه دادم؛ و همینرسناک شده بودند نجات میهیوالی ت

 ها هم اسیر شوند.که آننای

جا نبود. وشن بودند اما کسی در آنچنان راز درون خروجی گنجه سرک کشیدم. چهار مشعل درون اتاق هم

 گشتند؟راهنماها کجا رفته بودند؟ بیرون دنبال من می

 حتماالً.ا

تنفس کنم. باید به جایی  توانم تمام شب را درون گنجه بگذرانم. باید هوای تازهتوانستم بروم؟ نمیکجا می

 بروم که بتوانم کمی فکر کنم.

ی درخت تنومندی پنهان  ستاره قدم گذاشتم. پشت تنهشدم و به شب بیی اسکیمو خارج با احتیاط از کلبه

 شدم و اطراف جنگل را زیر نظر گرفتم.

 افتاد.کرد و روی زمین میها در بین درختان حرکت مینورهای باریک و سفیدرنگ چراغ قوه

 گردند.به خودم گفتم بله، راهنماها دنبال من می

کردم سر و صدایی ایجاد نکنم، در ی نیزه مانند دور شدم. درحالی که سعی میخود را عقب کشیدم و از نورها

 های بلند خزیدم و به طرف مسیر خاکی منتهی به ساختمان اصلی رفتم.ها و علفبین درخت

کند؟ آیا در توانم وارد خوابگاه بشوم و به همه هشدار بدهم؟ آیا کسی حرفم را باور می اندیشیدم آیا می

 کشند؟خوابگاه راهنماها انتظارم را نمی

هایشان قوه ها پریدم و صبر کردم تا دو راهنما از کنار بگذرند. نور چراغصداهایی را شنیدم. پشت درخت

 های بزرگی روی شیب تپه ایجاد کرده بود.دایره

یدم. از میا ن ها بیرون پریدم و از تپه پایین دوها را دیدم خارج شدند، از پشت درختکه آنبه محض این

جا تاریک و ساکت های تنیس گذشتم. همههای تاریک حرکت کردم. استخر شنا را رد کردم و از زمینسایه



 

 

های انبوه کنار زمین دو و میدانی پناهگاه خوبی بود. به میان پرچین خزیدم و نفس گرفتم. روی بود. پرجین

 .ها پنهان کردمزانوهایم خم شدم و خود را در پناه بوته

اطراف انداختم. فقط ها آرام گرفتم و زیرچشمی نگاهی به ها و بوتههای باریک و مارپیچ درختچهبین شاخه

 تاریکی محض بود.

 بویی! ...شنفس عمیقی کشیدم و بعد یکی دیگر. چه هوای تازه و خو

 با خود گفتم که باید فکر کنم. باید فکر کنم ...

 فریادهای بلند مرا به طور ناگهانی از خواب پراندند.

 کی خوابم برده بود؟ کجا بودم؟

ی  کرد. همهدادم. بدنم کوفته شده بود و پشتم درد می چند بار پلک زدم. نشستم و خود را کش و قوس

 کرد. عضالتم درد می

رنگی بود.  ها هستم. صبح ابری و خاکستریانداختم و متوجه شدم که هنوز پشن پرچین نگاهی به اطراف

 کرد از میان ابرهای بلند و ضخیم خود را بیرون بکشد.خورشید سعی می

 و صداها، فریادها؟

 شادی؟ فریاد های

 خود را باال کشیدم و از میان پرچین بیرون را نگاه کردم.

ی دو ومیدانی! شروع شده بود. شش پسر که تی شرت و شلوارک به تن داشتند خود را به جلو خم  مسابقه

کردند و ها و راهنماها هم تشویقشان میدویدند. جمعیتی از بچهزمین دو و میدانی می کرده بودند و دور

 جلوتر از همه؟

 الیوت!

 گرفته بود.گلویم هنوز بر اثر خواب خشک و « نه!:»با صدایی گرفته و خشن فریاد زدم 



 

 

 .ها گذشتم و به طرف زمین مسابقه رفتمها بیرون آمدم. از روی علفاز پشت پرچین

انستم بگذارم که توتوانستم اجازه بدهم که مسابقه را ببرد. نمیدانستم که باید جلویش را بگیرم. نمیمی

 کردند!ها او را هم اسیر میشد، آناش را برنده شود. اگر برنده میششمین سکه

 دوید و از پنج نفر دیگر خیلی فاصله گرفته بود.الیوت به سرعت می

 آمد؟ چه کاری؟بر میچه کاری از دستم 

 نهایت، ناگهان به یاد عالمتمان افتادم.در سردرگمی بی

شنید و فهماند که آرام باشد. او سوتم را میهمان سوت دوانگشتی معروفم. عالمتی که به الیوت می 

 کرد.را کم می سرعتش

 دو انگشتم را در دهانم گذاشتم.

 فوت کردم.

 هیچ صدایی از گلویم خارج نشد. دهانم بیش از حد خشک بود.

 تپید. یک بار دیگر سعی کردم.ام میر سینهقلبم دیوانه وار د

 نه، هیچ صدایی.

 الیوت وارد دور آخر مسابقه شد. هیچ راهی برای متوقف کردن او وجود نداشت.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 گرفتم! که او را می مگر این_ هیچ راهی 

هایم روی  ه جلو کشاندم و در زمین مسابقه شروع به دویدن کردم. کفشای، خود را ب با فریاد ناامیدوارانه

تر.  داشتم. سریع ها برای برنده شدن بود چشم برنمی ای از الیوت که در آخرین گام خورد. لحظه ها سر می علف

 تر. سریع

 توانستم پرواز کنم! اگر فقط می

ی دیگر چند متر از او عقب مانده  شدن بود. پنج بچه شد. الیوت در حال برنده  صدای فریادها بلند و بلندتر می

 بودند.

شود. تنفس برایم  ام دارد منفجر می کرد. احساس کردم سینه تاپ می هایم روی زمین آسفالت تاپ کفش

 شد.  هایم با صدای ویزویز بلندی از گلویم خارج می مشکل شده بود. نفس

 تر. تر. سریع سریع

فریادهای متعجب تماشاگران را که از دیدن من در زمین مسابقه غافلگیر شده بودند شنیدم. پشت الیوت 

 با هردو دست او را گرفتم و کشیدم._ رسیدم 

ها قِل خوردیم. پسرهای دیگر از  هردویمان سکندری رفتیم و روی زمین سفت افتادیم و به سمت علف

 بردند.رویمان پریدند و مسابقه را به پایان 

 «ویندی احمق!:»الیوت روی پاهایش پرید و جیغ کشید 



 

 

توانم برایت  االن نمی:»ام را آرام کنم فریاد زدم  کردم تا نفس بکشم و درد درون سینه درحالی که تقال می

 «توضیح بدهم!

کار را چرا این :»به زحمت روی پا ایستادم و الیوت را کشیدم. او با عصبانیت سعی کرد خود را آزاد کند 

 «کردی؟ ویندی؟ چرا؟

 سه تا از راهنماها به طرف من دویدند.

 و او را همراه خودم کشیدم.«! فقط بدو!_ عجله کن :»به برادرم دستور دادم 

کنم فهمیده بود که متوقف کردن او در مسابقه  کنم الیوت ترس را در چشمان من دیده بود. فکر می فکر می

قدر جدی هستم. بنابراین دست از اعتراض  متوجه شده بود که من چه کاری از روی ناچاری بوده است و

 برداشت و همراه من شروع به دویدن کرد.

 او را به طرف تپه راهنمایی کردم. از شیب تند تپه باال دویدیم و به طرف جنگل رفتیم.

 «رویم؟ بگو چه اتفاقی افتاده؟ کجا داریم می:»زنان پرسید  نفس او نفس

 «زودی خواهی فهمید! خودت را برای یک بوی بد آماده کن! به:»صدا زدم 

 «ای؟ عقلت را از دست داده_ هان؟ ویندی » -

ی اسکیمو رساندم. جلوی در ورودی کوچک  جوابش را ندادم. فقط دویدم و از میان درختان خود را به کلبه

الیوت دنبال من وارد آمفی تئاتر کس نبود.  کند یا نه. هیچ ساختمان، برگشتم تا ببینم که کسی تعقیبمان می

 جا سیاه بود. ها روشن نبودند. همه شد. مشعل

ی مارپیچ خزیدم. در نیمه راه، باز  پله به دیوار پشتی چسبیدم و ورودی گنجه را پیدا کردم. بازش کردم و از راه

اش  و بینیآمد گفت. الیوت فریادزنان هر دو دستش را روی دهان  همان بوی گند و متعفن به ما خوش

 هایش خفه شد. صدایش پشت دست« افتضاح است!:»گذاشت 

 «شود. سعی کن به آن فکر نکنی. بدتر هم می:»به او گفتم 



 

 

کردم که ای کاش فرصت داشتم تا الیوت را از ماجرا آگاه کنم ای  ما در کنار هم تونل را طی کردیم. آرزو می

 چیزی را باید داشته باشد.توانستم به او بگویم که انتظار دیدن چه  کاش می

 تر دیردری،  آلیسیا و بقیه را نجات دهم. اما ناچار بودم هرچه سریع

درحالی که از بوی گند حالم در حال تحول بود، به اتاق خواب شاه مارماالد رسیدیم. آب از یک شیلنگ روی 

ای  دهنده رفتند. وحشت تکان رمیی او از کوره د ها با هر ناله و زوزه شد. بچه رنگ هیوال پاشیده می تن بنفش

 ی برادرم دیدم؛ اما وقت نگرانی برای الیوت نبود. را در چهره

 «روی زمین! همین حاال!_ روی زمین بخوابید! :»با تمام قدرت و از ته دل فریاد زدم 

 کشیدم. هایم را مثل بلندگو دور دهانم گرفته بودم و جیغ می دست

 ای داشتم. نقشه

 آیا کارساز بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

هایش از هم شکافت و من توانستم زبان چشمان خیس و زرد رنگ هیوال از تعجب گشاد شد. لب

 خورد ببینم.تکان میاش را که دور دهانش تکان رنگ دو شاخهصورتی

هایشان را انداختند و خود را روی زمین پرت کردند. بقیه برگشته بودند و ها و شیلنگها تیتعداد کمی از بچه

 کردند.به من خیره نگاه می

هایتان را زمین بگذارید! کار را متوقف کنید! و ها و شیلنگدست از شستنش بردارید! برس:»دوباره فریاد زدم 

 «روی زمین دراز بکشید!

رای آورد. متوجه شدم که بکشید و از خود صداهای عجیبی در میدر کنار من، الیوت به سختی نفس می

 کرد.تحمل بوی گند محیط که خارج از طاقتش بود تقال می

ی خشمناکی کشید و از درون ستورات من اطاعت کردند، پادشاه مارماالد زوزهها از دی بچههنگامی که بقیه

 اش مایع سفیدرنگ لزج و غلیظ به بیرون پاشید.های بینیسوراخ

خورد. سپس یکی از بازوهای چاقش را بلند کرد. های بنفشش تکان میرنگش بین لبزبان دوشاخه صورتی

 فته بود.انگیزی به جلو خم شد. گوشت لزج و چسبناکی تمام سطح بدنش را فرا گر ی نفرتبا ناله

 او خم شد تا آلیسیا را بگیرد!

 و سعی کرد برخیزد.« خواهد من را بخورد!کمک! می:»آلیسیا جیغ زد 

 «طور بمان! نه! بخواب روی زمین! همان:»فریاد زدم 



 

 

 آلیسیا از روی وحشت فریادی کشید و خود را دوباره روی زمین رها کرد.

شاه مارماالد دست چاق و گوشتالودش را تاب داد و سعی کرد دخترک را بگیرد. دوباره سعی کرد، دوباره اما، 

توانند کسی را که صاف قدر زمخت و بدترکیب بودند که نمیمن درست فهمیده بودم! انگشتان هیوال آن

 گیرند و بلند کنند.روی زمین خوابیده ب

 ای سر داد.ی منزجر کنندهشاه مارماالد سرش را خم کرد و زوزه

ها از زیر ندانستم بوی تعفن جانور بیشتر و بیشتر خواهد شد. حلزوام را گرفتم؛ چرا که میمن بالفاصله بینی

 ریختند.زدند و با سر و صدا روی زمین میپلوق بیرون میپوستش پلوق

ها خود را محکم روی زمین ی دیگر را بگیرد. اما آن زویش را پایین آورد و سعی کرد چند بچههیوال با

 ها را بلند کند.چسبانده بودند و او نتوانست آن

خوردند. بوی گندش تر از قبل. چشمانش روی سر غول پیکرش تاب میبار ضعیفدوباره زوزه کشید؛ این

 ی خود قرار داده بود. هایم شده بود، گویی تمام اطرافم را گرفته بود و مرا در محاصرهباعث سوزش چشم

ها فرو ها را قاپید اما نتوانست آن را بردارد، بنابراین دستش را در یکی از سطلشاه مارماالد یکی از شیلنگ

 قالکنان سعی داشت روی تنش آب بپاشد.کرد. ت

 یر نظر داشتم.جا ایستاده بودم و هر حرکتش را زطور لرزان آنهمان

 شد!طور می دانستم کارساز است. باید اینام عملی شده بود. می نقشه

 کردم. حتی روی پوستم هم حسش کردم.اش میبوی گند شدیدتر شد. در دهانم مزه

 کرد خود را بشوید.و بازویش را پایین آورد. بیچاره سعی میشاه مارماالد هرد

 هایش تبدیل به ناله شده بودند و بدنش شروع به لرزیدن کرده بود.زوزه

اش به من زل زد نفسم در گلویم گیر کرد. او انگشت بنفش و شدههنگامی که با چشمان باریک 

 کرد!اش را باال آورد و به من اشاره کرد. مرا محکوم میکردهورم



 

 

 به جلو خم شد و خود را کش داد.

 سر غول آسایش را تاباند.

 توانستم حرکت کنم. بیش از حد گیج و حیران بودم.نمی

 لرزیدم.به خود می

ور بدنم حلقه که بتوانم تقال بکنم، انگشتان چسبناک و لزجش را محکم ددستش به طرفم سرید و قبل از این

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ...!«وای :»ای سر دادم  زده ناله وحشت

 انگشتان خیس و چاق، مرا محکم گرفته بودند. بوی گند اطرافم شدیدتر شد.

 نفسم را حبس کردم اما آن بو همه جا بود.

 تر فشردند. ها مرا محکم انگشت

خورد و دور  اخش مدام تکان میهیوال مرا از روی زمین بلند کرد و به طرف دهان نیمه بازش برد. زبان دوش

 لیسید. هایش را می تا دور لب

 ها بیرون افتاد! بعد ناگهان زبانش از میان لب

 ها کاسته شد. از فشار انگشت

ها سریع خود را  ای کرد و به جلو خم شد، از میان دستش آزاد شدم. بچه چنان که شاه مارماالد ناله و من هم

رنگش به طرفی پرت  اه مارماالد تاالپی روی زمین سقوط کرد و تاج طالییاز کنار هیوال عقب کشیدند. پادش

 شد.

کردم فشار انگشتان لزج و چسبناکش را روی  لرزیدم، سعی می هنوز می« آره!:»با خوشحالی فریاد زدم 

 «آره!:»پوست بدنم فراموش کنم 

 از بوی گند خودش خفه شد!ها دست از شستن او کشیدند و پادشاه مارماالد  ام عالی بود. بچه نقشه



 

 

 «حالت خوب است؟:»الیوت با صدایی لرزان پرسید 

 «شوم. کنم که دارم بهتر می بله، فکر می:»سری تکان دادم و گفتم 

 «دیگر هرگز از کودهای باغبانی پدر ایراد نخواهم گرفت!:»الیوت دماغش را گرفت و گفت 

 آمدند.کنان سراغمان  زنان و شادی ها، فریاد ی بچه بقیه

 و مرا در آغوش گرفت. بقیه هم از من تشکر کردند.« ممنون!:»آلیسیا فریاد زد 

تئاتر کوچک و بعد هم جنگل به راه افتادیم و در راه یکدیگر را در آغوش کشیدیم و  همگی به طرف آمفی

 اشک شادی ریختیم.

یدن صف طوالنی راهنماهایی که اما با د« جا آمدیم بیرون! باالخره از این:»با خوشحالی به الیوت گفتم 

رویمان ایستاده بودند و از روی  ی هم روبه به شانه  ها شانه راهمان را سد کرده بودند متوقف شدیم. آن

چنان که  اند. هم گویی به ما نیامده آمد شد فهمید که برای خوش کشیده و خشمگینشان می های درهم چهره

نگذارید :»ی راهنماها عالمت داد  ادی قدم پیش گذاشت و به بقیهکردم، ب یکی نگاه می هایشان را یکی چهره

 «فرار کنند!

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 راهنماها در یک صف به طرفمان پیش آمدند.

دادند. خیلی کننده بود و بازوهایشان را در کنار بدنشان تکان میچنان در هم و تهدیدهایشان همچهره

ها. در یک نوع حالت خلسه فرو رفته بودند. دو قدم دیگر جلو آمدند ربات آمدند؛ درست مثلیکنواخت جلو می

 و بعد ناگهان صدای سوت بلندی سکوت را شکست.

 «جا بمانید! ایست!همان:»مردی فریاد زد 

 م.صدای سوت دیگری شنید

رفتند. راهنماها رنگ دیدم که از تپه باال میهای فرم آبیبرگشتم و تعداد بیشماری افسر پلیس با لباس

هیچ تالشی برای فرار  هاسرهایشان را تکان دادند و چندباری پلک زدند و فریادهای آرامی کشیدند. آن

کردند.نمی 

 «ما کجا هستیم؟:»شنیدم که هالی گفت 

 «چه اتفاقی افتاده؟:»راهنمای دیگری پرسید 

ای که گرفتارش شده  را از خلسهها  آمدند؛ گویی صدای سوت پلیس آن شان به نظر گیج و سردرگم می همه

 بودند بیرون آورده بود.

 آمدند فریاد شادی سر دادیم. ها با دیدن نیروی پلیسی که از تپه باال می ی بچه من به همراه همه



 

 

 «از کجا فهمیدند که ما احتیاج به کمک داریم؟:»صدا زدم 

خواستیم بفهمیم  هر پیچیده بود. ما میدانستیم. بوی متعفنی در فضای ش ما نمی:»یکی از افسران پاسخ داد 

 «جا رسیدیم. از کجاست؛ دنبالش کردیم و به این

 خندیدم. همان بوی گند و غیرقابل تحملی که هیوال را از پا درآورده بود، باعث نجات ما هم شده بود!

که بتوانیم با  ایندانستیم که در این اردوگاه مشکلی وجود دارد. به محض  ما نمی:»افسر دیگری اعالم کرد 

 «تان تماس خواهیم گرفت. والدین

 من و الیوت از تپه پایین رفتیم. برای دیدن پدر و مادر خیلی مشتاق بودیم.

کردند، سعی داشتند بفهمند که چه اتفاقی افتاده است  زدند و اطراف را نگاه می راهنماها با خودشان حرف می

 «حالت بهتر است؟:»به طرف او چرخیدم و پرسیدم  گذشتیم، وقتی من و الیوت از کنار بادی می

تواند متمرکز  رسید که نمی رنگش را برایم باریک کرد و نگاه دقیقی به من انداخت. به نظر می او چشمان آبی

 «ها! ها! فقط بهترین فقط بهترین:»شود. زیر لب با خود گفت 

 ودیم!مان تا این حد خوشحال نشده ب من و الیوت هرگز از دیدن خانه

 «قدر طول کشید تا پیدایمان کنید؟ چرا این:»الیوت پرسید 

ها  جا را گشت تا شما دوتا را پیدا کند. آن پلیس همه:»پدر و مادر سرهایشان را تکان دادند و پدر جواب داد 

 جا داد گفته بود که شما آن چندین مرتبه با اردو تماس گرفتند اما هربار راهنمایی که تلفن را جواب می

 «نیستید!

ما خیلی مگران بودیم. به طرز وحشتناکی نگران بودیم. :»گزید گفت  اش را می مادر در حالی که لب باالیی

 «دانستیم چه فکری باید بکنیم! هنگامی که تریلر را خالی پیدا کردیم نمی

 «خوب، حاال که همگی سالم و سرحال در کنار هم هستیم.:»من لبخندزنان جواب دادم 

 «شاید تابستان آینده دلتان بخواهد که به یک اردوی واقعی بروید!:» پدر گفت



 

 

 «نه ... هرگز!:»من و ایوت هردو باهم جواب دادیم 

 ای داشتیم. کننده ی بعد، مالقات غافلگیر دو هفته

من در را باز کردم و بادی را در مقابل خودم دیدم. موهای بورش خیلی مرتب شانه شده بودند و پیراهن 

ای رنگی هم دور گردنش بسته  آبی به تن داشت و دستمال گردن سرمه -داری به رنگ سفید مارک  ورزشی

 بود.

 «از اتفاقاتی که در اردوگاه افتاد واقعاً متأسفم.:»گفت 

طور در چهارچوب در  توانستم جوابش را بدهم. همان قدر از دیدنش مبهوت و غافلگیر شده بود که نمی آن

 گاهش کردم.ایستاده بودم خیره ن

 «الیوت خانه است؟:»بادی پرسید 

 «سالم، بادی! چه خبر؟:»الیوت کنارم آمد و گفت 

ی طالیی را بیرون کشید و رو به الیوت  و از جیب شلوارش سکه« ام. این را برایت آورده:»بادی پاس خداد 

 «بردی.نشان است. مال توست، یادت هست؟ تو در واقع مسابقه را  ی شاه این یک سکه:»گفت 

 الیوت دست بلند کرد که آن را بگیرد. اما بعد متوقف شد. دستش در بین راه مانده بود.

نشانش بود. آیاد باید آن را  ی شاه اندیشد. آن ششمین سکه دانستم که برادرم در آن لحظه به چه می می

 گرفت؟ می

 «متشکرم بادی.:»سرانجام، سکه را قاپید و گفت 

ایمان دست تکان داد. من و الیوت او را دیدیم که سوار ماشینش شد و رفت. بعد در بادی خداحافظی کرد و بر

 «مطمئنی که گرفتنش کار درستی بود؟:»را پشت سرمان بستیم. از الیوت پرسیدم 

 «درست است؟ چه اتفاقی ممکن است بیافتد؟_ چرا که نه؟ هیوالی بنفش مرده :»او جواب داد 

 وحشتناکی را احساس کردیم.پنج دقیقه بعد، هردویمان بوی 



 

 

این بوی چیست، _ این :»کنان گفت  من به سختی آب دهانش را قورت داد و من...!« اَه :»الیوت غرغرکنان 

 «ویندی؟

 «دانم! نمی_ نمی :»با صدایی لرزان جواب دادم 

:» یدیم. اوپرسید ی در آشپزخانه ایستاده بود چرخ ی مادر را از پشت سر شنیدم. به طرف او که در آستانه خنده

 «پزم! چه شده؟ من فقط دارم کمی کلم بروکلی روی اجاق می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بعدی ما باشید ... منتظر پروژه

 وحشت تجربه خواهید کرد وحشت همواره در کنار شماست آن رادر اعماق

 

www.tars15.blogfa.com 

 

  

 

 

 

 

www.tars15.blogfa.com
www.tars15.blogfa.com

